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1 APRESENTAÇÃO

O Curso de Pedagogia da Faculdade Catuaí tem como objetivos:
Formar cidadãos críticos, reflexivos, participativos e atuantes, que possam
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população humana e para
conservação de todas as formas de vida do planeta, a partir de ações pautadas
em valores éticos e legais; Preparar Pedagogos para atender às demandas do
mercado de trabalho e suprir as necessidades das diferentes comunidades,
participando ativamente do seu desenvolvimento sociocultural, político e
econômico; Proporcionar integração do acadêmico à dinâmica do mundo do
trabalho, estimulando ações de formação continuada e aprimoramento
profissional; Promover o saber científico e estimular a evolução cultural,
procurando socializar os conhecimentos produzidos pela academia, por meio de
todos os níveis do ensino e veículos de comunicação; Desenvolver, apoiar e
estimular atividades de ensino, pesquisa ou extensão relacionadas com a
solução de problemas socioculturais, com o aprimoramento do espírito humano;
Contribuir para que as diversas instituições da comunidade alcancem níveis de
excelência no desenvolvimento de suas atividades, produzindo benefícios
culturais e científicos que possam ser revertidos em prol de toda a sociedade;
Respeitar a diversidade do ser humano e sua complexidade; Formar
profissionais capazes de questionar a realidade, formulando problemas e de
buscar soluções, utilizando-se do pensamento lógico, da criatividade e da análise
crítica; Habilitar o acadêmico a compreender a sua atuação profissional como
exercício de cidadania consciente e crítica; Propiciar uma formação em que se
compreenda, de forma ampla e consciente, o processo educativo, considerando
as características das diferentes realidades e níveis de especialidade em que se
processam.
Neste contexto a Faculdade Catuaí entendeu que refletir sobre
o Projeto Pedagógico do Curso – PPC de Pedagogia é pensá-lo no contexto da
sociedade e nas relações com o país.
Sendo assim, o PPC do Curso de Pedagogia foi reestruturado
coletivamente e implementado no curso por meio do seu Núcleo Docente.
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Estruturante – NDE que acompanha a sua consolidação em consonância com o
colegiado do curso, seu corpo docente e discente, centrado no aluno como
sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do
processo ensino-aprendizagem.
Buscou-se conceber um PPC próprio que é dinâmico e pode ser
revisto e alterado em função das normas legais de ensino, da proposta
pedagógica da instituição, das necessidades do mercado de trabalho e de outros
aspectos que se refiram à melhoria de sua qualidade.
Almeja-se com este PPC que fique evidenciado o desejo de
proporcionar aos alunos uma formação prática, realista, cidadã e solidária com
as necessidades do meio, de preparar profissionais críticos, competentes, éticos,
reflexivos e criativos realizando a sua essência, por meio do ensino e extensão
e, por meio de seu currículo flexível que permite eleger, reformular e ampliar a
formação do profissional egresso delineado.

1.1 Contextualização da IES
1.1.1 Dados Institucionais da Faculdade
Mantenedora:
Associação de Ensino de Cambé






CNPJ/MF n.º 03.323.335/0001-39
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210
CEP: 86.186-125 – Cambé – Pr
Fone: (43)3174-5454
E-mail:
diretoriaacademica@faculdadecatuai.com.br

 Home Page: www.faculdadecatuai.com.br
Mantida
Faculdade






Rua: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210
Cidade: Cambé
CEP: 86.186-125
Fone: (43) 3174-5454
E-mail:
diretoriaacademica@faculdadecatuai.com.br

 Home page: www.faculdadecatuai.com.br
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1.1.2 Dirigentes da IES
 Diretor Geral: Ms. Sandro Morais de Medeiros
 Direção Acadêmica: Prof. Esp. Silvana de Oliveira Lima Medeiros
 Secretária Geral: Esp.Tatiana Ribeiro Costa
 Coordenadora do Curso de Pedagogia: Prof. Ms. Cláudia
Regina Alves dos Santos

1.1.3 Dados Socioeconômicos da Região

Situada no Terceiro Planalto de Guarapuava, 23° 16' Latitude Sul e
51° 17' Longitude Oeste com área de 496 km² a 670 metros do nível do mar.
Favorecida pelas rodovias BR-376 e PR-445, está distante cerca de 10 km de
Londrina, 385 km de Curitiba, 550 km de São Paulo e a 502 km do Porto de
Paranaguá.
De clima subtropical úmido mesotérmico, verões quentes com
tendência de concentração das chuvas (temperatura máxima média de 22°C),
invernos com mais ou menos 8 geadas (temperatura mínima média abaixo de
18°C), sem estação seca definida. (Mínima já registrada de - 4°C negativo)
Sua população estimada em 2009 foi de 97.329 habitantes.
Atualmente a cidade tem sua agricultura voltada à soja e possui um
rico parque industrial onde se destacam a agroindústria e indústrias químicas.
Cambé, cidade do Norte Novo do Paraná, distante da capital do
Estado 411 km, possui 96.733 mil habitantes (IBGE 2010), com população
atualmente estimada em 106.533 mil habitantes. Ainda privilegia-se de ser o
centro convergente de várias cidades como: Londrina, Maringá, Bela Vista do
Paraíso, Jaguapitã, Miraselva, Rolândia e Sertanópolis.
Com uma população alvo de mais de 55.000 pessoas na faixa etária
de 13 a 35 anos, atualmente, a Faculdade, é a única instituição de Ensino
Superior da cidade na modalidade presencial.
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A presença da Faculdade facilita à população maior possibilidade de
acesso a uma instituição de ensino superior mais próxima de suas residências,
além de trazer à cidade oportunidade de acesso a benefícios, tais como, projetos
de pesquisa e extensão desenvolvidos pela Faculdade.
Com o objetivo de atender aos anseios da comunidade, a
Mantenedora AEC – Associação de Ensino de Cambé, implantou sua Instituição
de Ensino Superior à Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, no município de
Cambé, inicialmente sob o nome de FAC - Faculdade de Cambé. Posteriormente,
a instituição ficou conhecida como INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR (ICES).
A partir de 2008, passou a Faculdade, adotando, também uma logomarca que
caracteriza melhor a Instituição conforme cabeçalho deste PPC. Os índices de
intenções apontaram a expectativa da sociedade para uma Instituição de Ensino
na cidade de Cambé que oferecesse, inicialmente, os seguintes cursos:
Administração de Empresas, Direito, Pedagogia e Sistema de Informação.
Atualmente, estão em funcionamento os três primeiros cursos, pois Sistema de
Informação não apresentou demanda nos dois primeiros anos e não foi mais
ofertado. Em 2017 foram implantados os cursos de Ciências Contábeis e
Tecnólogos em Gestão Comercial e Tecnólogo em Gestão de Recursos
Humanos.

1.1.4 Histórico da IES
No dia 30 de junho de 1999, foi fundado a AEC – Associação de
Ensino de Cambé, Mantenedora do Instituto Catuaí de Ensino Superior, com sede
na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, na cidade de Cambé, tendo como
finalidade a prestação de assistência técnica e educacional. Em 1999, a AEC
submeteu à apreciação do Conselho Federal de Educação projeto de criação do
Instituto Catuaí de Ensino Superior – ICES, com a solicitação de autorização do
curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.
Em 2000, o Ministério da Educação (MEC) consolidou o Ato de
Criação do Instituto Catuai de Ensino Superior – ICES por meio da Portaria MEC
Nº 1691 de 01 de agosto de 2001, publicada no DOU 06 de agosto de 2001. Essa
Portaria autorizou o funcionamento do primeiro Curso do ICES, o Curso de
Sistema de Informação.
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No ano de 2001, foi autorizado o funcionamento de mais dois cursos:
Administração Portaria MEC nº 1693 de 01/08/2001, publicada no DOU em
06/08/2011 e Pedagogia Portaria MEC nº 2866 de 14/12/2001, publicada no
DOU em 14/12/2001
O Curso de Direito foi autorizado em 2002, pela Portaria MEC Nº 178
de 25/01/2002, publicada no DOU em 29/01/2002.
No ano de 2009, foi reconhecido o curso de Administração por meio
da Portaria MEC nº 778 de 10/06/2009, publicado no DOU em 15/06/2009.
Os Cursos de Direito e Pedagogia foram reconhecidos em 2008.
Segue tabela abaixo com as Autorizações e Reconhecimentos dos cursos da
IES.
Curso
Administração
Direito

Reconhecimento do Curso
Portaria MEC nº 267 de 03/04/2017, publicado no DOU em
04/04/2017
Portaria MEC nº 267 de 03/04/2017, publicado no DOU

Pedagogia

em 04/04/2017
Portaria MEC nº 916 de 27/12/2018, publicado no DOU
em 28/12/2018.

Curso

Autorização de Abertura

Administração

Portaria MEC nº 1693 de 01/08/2001, publicada no
DOU em 06/08/2011
Portaria MEC nº 771 de 01/12/2016

Ciências Contábeis
Direito

Portaria MEC Nº 178 de 25/01/2002, publicada no DOU
em 29/01/2002.

Pedagogia

Portaria MEC nº 2866 de 14/12/2001, publicada no
DOU em 14/12/2001

Tecnólogo em
Gestão Comercial

Portaria MEC nº 199 de 02/06/2016, publicada no DOU
em 06/06/2016

Tecnólogo
em Gestão de
Recursos Humanos
Recredenciamento
da IES

Portaria MEC nº 199 de 02/06/2016, publicada no DOU
em 06/06/2016
Portaria MEC nº 232 de 14/03/2018

A Faculdade Catuaí iniciou suas atividades de pós-graduação por
meio da Resolução nº 001/2010 que aprova o regulamento dos Cursos de PósGraduação em 2010.
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No ano de 2011, a Instituição ofertou 03 cursos na área de educação,
sendo eles: Pedagogia Empresarial, Gestão Escolar e Educação Especial
Inclusiva.
No dia 15 de agosto de 2012, foram aprovados em Ata do COSUP,
mais quatro cursos, 2 (dois) na área de educação sendo eles Psicopedagogia
Institucional e Clínica e Neuropsicopedagogia e 2 (dois) na área da
Administração: MBA em Gestão de Pessoas & Competências e MBA em Gestão
da Produção & Logística.

1.1.5 Missão

A FACULDADE tem por missão produzir, socializar e aplicar o
conhecimento nos diversos campos do saber, por intermédio do ensino, da
iniciação científica e da extensão, pretende contribuir para o desenvolvimento
social e econômico do país e da região na qual está inserida, promover a
formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e capazes de
atuar na construção de uma sociedade justa e democrática.
Para cumprir essa missão, a F A C U L D A D E busca como
princípios norteadores:
 O envolvimento permanente da comunidade acadêmica na
condução do seu processo de gestão;
 A participação ativa dos docentes na elaboração de propostas de
interesse institucional, nas discussões de assuntos acadêmicos e
na determinação de parâmetros de avaliação da própria instituição;
a efetivação de um processo de interação para conhecer os
anseios e as necessidades da sociedade local e regional com a
qual deseja interagir, em proveito desta;
 A promoção da excelência e modernidade acadêmica;
 O respeito à diversidade intelectual, institucional e política;
 A interação entre ensino, pesquisa e extensão;
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1.1.6 Dados Gerais do Curso
 Instituição: Faculdade Catuai
 Endereço: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210
 Fone: (43) 3174-5454
 Home Page: www.faculdadecatuai.com.br
 E-mail: coordenacaopedagogia@faculdadecatuai.com.br
 Nome do Curso: Pedagogia
 Criação: Resolução CNE/CP nº 1 de 2006
 Habilitação: Licenciatura em Pedagogia
 Nº de vagas ofertadas: 150 (cento e cinquenta) vagas
 Turno de funcionamento: noturno
 Regime de Matrícula: semestral
 Duração do Curso: 8 (oito) semestres
 Carga Horária Total: 3.200 (três mil e duzentas e vinte horas)
 Coordenador do curso: Profa. Ms. Cláudia Regina Alves dos Santos
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2

CONCEPÇÃO DO CURSO

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia está coerente com a
Resolução CNE/CES Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006 que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Pedagogia e norteia toda a
concepção do curso, buscando-se atendê-la integralmente.
Neste sentido, o presente documento apresenta a contextualização
institucional, a contextualização do curso, a base legal para a sua oferta, os
objetivos, o perfil do egresso a ser formado, os procedimentos metodológicos
utilizados e a organização curricular. Além disso, é abordada a articulação com
a extensão, a integração da graduação com a pós-graduação, a política com
egressos, o Núcleo Docente Estruturante – NDE, o atendimento ao discente, o
estímulo às atividades acadêmicas e, por último, a infraestrutura do curso. Para
complementar o documento, destacam-se como anexos o Regulamento do
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o Regulamento das Atividades
Complementares, o Regulamento do Estágio Curricular não obrigatório, o
Regimento Interno do NDE.
Vale destacar que o presente Projeto Pedagógico do Curso de
Pedagogia, em constante movimento, encontra-se atualizado e reflete as
mudanças promovidas até o presente momento.
2.1 Breve Histórico do Curso
A Faculdade vem implementando o Curso de Pedagogia desde 2002.
Privilegia a atuação no Magistério para a Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e no trabalho como Gestor e Organizador do trabalho
pedagógico. Depois da experiência consolidada ao longo de treze anos de
implementação do projeto inicial, já atualizado, apresentado e aprovado faz-se
necessário uma reavaliação deste, bem como possíveis ajustes diante das
políticas públicas estabelecidas pelos órgãos responsáveis. O Curso foi
estruturado em consonância com as exigências que a Legislação faculta, ou
seja: Lei 9394/96 LDB- 20-12-96; Resolução CNE /CP nº 1 de 2006.
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2.2 Concepção de Educação
Pautados na perspectiva de formação profissional defendida pela
Faculdade, que promulga sobre a formação humano-científica, competente e
compromissada com o bem comum e com o desenvolvimento pleno do aluno,
sendo a pesquisa meio e condição formadora na busca desses objetivos, a
concepção de educação que permeia o curso de Pedagogia é concebida como
um processo cultural e histórico que colabora na formação do sujeito, objetivando
sua autonomia, para que esse seja capaz de redimensionar seu modo de pensar
e agir, adquirindo condições de interpretar a realidade social, apresentando
alternativas de ação na realidade circundante.
A instituição privilegia a concepção humanista de educação, assim
sendo é interessante resgatar o sentido latino da palavra educar que se expressa
como “educere”, que significa levar ou trazer para fora, ajudar alguém a explicitar
suas capacidades interiores. “Educere” ainda significa facilitar ou induzir o
indivíduo a atualizar o próprio potencial.
É essencial entender que a educação deva favorecer o educando
para que entenda que ele é o responsável maior pelo seu desenvolvimento
global, por seus atos e decisões.
A educação humanista também objetiva o desenvolvimento completo
do sujeito em suas aptidões, portanto, o objetivo último é educar para a formação
de indivíduos comprometidos social e profissionalmente com a realidade atual.
Diante de uma realidade social que tem tornado a educação uma
forma de exploração, em que muitas vezes o que está em primeiro plano não é
a formação humana e sim a educação massificada e alienante, faz-se necessário
a construção de uma prática educativa assentada em sólida estrutura filosófica
permeada pela reflexão teórica. Essa prática ainda deve priorizar uma formação
profissional de bases epistemológicas, que contribuam para a compreensão
crítica das articulações entre ações e atitudes nas diferentes áreas de
conhecimento e competência profissional.
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A educação na Faculdade está comprometida em possibilitar uma
sólida formação que permita ao educando compreender e conquistar sua
competência e seu compromisso social. Seus docentes nesse processo tornamse “articuladores do processo de ensinar e aprender”, promovendo situações de
aprendizagem que favoreçam a formação permeada pela análise, reflexão e
avaliação.
Neste sentido é importante que as ações didático-pedagógicas
superem posturas que privilegiam o conhecimento fragmentado e reducionista a
favor de práticas pedagógicas que favoreçam uma sólida formação global e
humanista.
Pautados na Pedagogia Progressista, mais especificamente em
Paulo Freire e Saviani, acredita-se, segundo Freire (1996) ser a educação um
processo dialógico. “Paulo Freire propõe uma nova concepção da relação
pedagógica. Não se trata de conceber a educação apenas como transmissão de
conteúdos por parte do educador. Pelo contrário, trata-se de estabelecer um
diálogo, isso significa que aquele que se educa, isto é, está aprendendo
também”. (GADOTTI, 1996, p. 80)1.
Para Paulo Freire, a educação visa à libertação e à transformação da
realidade, visa à formação de sujeitos conscientes e engajados no processo de
mudança social. Para tanto é de fundamental importância que os cursos de
formação de professores preconizem o respeito à pluralidade e a diversidade
cultural assegurando a função social da escola nas mais variadas realidades e
contextos, lutando por uma educação mais igualitária e democrática, garantindo
a participação coletiva, desencadeando um processo reflexivo e humanizador
entre os envolvidos.

1

GADOTTI, Moacir; FREIRE, Paulo: Uma Biobibliografia. São Paulo, Cortez: Instituto Paulo Freire: Brasília, DF:
UNESCO, 1996.
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2.3 Articulação do PPC com o PDI

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto
Pedagógico do Curso de Pedagogia da Faculdade Catuaí estão articulados e em
sintonia. Ambos estão atualizados conforme as Políticas Nacionais e constituem
um processo dinâmico, intencional, legítimo, transparente, em constante
interconexão com o contexto da instituição. O PDI, por sua vez, sustenta a
construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos que possibilitam uma
adequada gestão acadêmica e administrativa.
O curso atende ao planejamento da IES e o seu funcionamento é
indispensável ao cumprimento da missão e dos objetivos institucionais; busca a
excelência na área de graduação; alia a teoria à prática e proporciona uma
educação a qual o interesse do aluno seja o meio propulsor que o conduz ao
esforço de renovação de si mesmo.
Aberto às necessidades do mercado de trabalho e às expectativas da
comunidade de Cambé, o curso destaca diferenciais em sua organização
didático-pedagógica, por meio da gestão acadêmica, organizacional e de ensino
dinâmico, o curso procura alcançar o conceito máximo nos indicadores de
qualidade exigidos pelos instrumentos de avaliação do MEC/INEP, de modo a
garantir a integração na comunidade local e regional, contribuindo para o
desenvolvimento e qualidade de vida dos cidadãos de sua área de abrangência
e influência.
Neste contexto, este Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
estrutura-se de forma que sua matriz curricular consolide, no âmbito de suas
ações e em seu desenvolvimento, os princípios que, em concordância com o
PDI, visem à qualidade do ensino; a formação humana, pessoal e conceitual; ao
respeito à pluralidade e formação profissional adequada à atuação no mundo
globalizado. Por fim, o curso aborda conceitos de forma prática, aplicando-os na
solução de problemas multiculturais e técnicos da região em que se insere.
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2.4

Princípios Gerais

As instituições de educação superior estão inseridas numa
sociedade em constante mutação, carente de recursos humanos qualificados e
de lideranças capazes de atuarem como agentes de mudança, necessitando,
pois, de uma permanente análise crítica que as conduza ao diagnóstico de suas
necessidades e à elaboração de um projeto pedagógico que estabeleça as suas
prioridades estratégicas de conexão com o mercado atual.
Uma instituição de educação superior deve ter, ao lado de seu
caráter acadêmico, de procura do saber, do desejo de promover a criatividade,
uma função explícita de colaborar com o desenvolvimento e com a solução dos
problemas nacionais.
Além disso, precisa ter como função básica a posição de crítica,
fazendo de seu Campus um espaço para o questionamento de valores e
pressupostos adquiridos, transformando seus alunos e professores em agentes
de mudança.
Cabe às instituições de educação superior formar lideranças que
sejam capazes de promover mudanças na sociedade. E qualquer mudança,
para ser duradoura e para ter o sentido humano que é a sua característica
principal, deve ser realizada por pessoas cujos valores sejam compatíveis com
os processos de participação e de inovação.
A FACULDADE tem um conjunto de princípios e ideias básicas que
norteiam o comportamento do corpo docente, discente e administrativo:
- Ética;
- Transparência;
- Valorização do Ser humano;
- Compromisso com o desenvolvimento da sociedade.
Com base nos princípios, foi constituída uma Comissão de Ética
cujos membros representam os docentes, discentes e técnicos da Faculdade e
são integrantes do Conselho Superior, como tal, eleitos por seus pares. A
Comissão de Ética elaborou um Código de Ética destinado a nortear
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as relações humanas no âmbito da Instituição. Espera-se que haja um impacto
muito positivo na formação dos valores dos alunos e no processo de tomada de
decisão de alunos, professores e funcionários administrativos. No início dos
semestres letivos, são realizados “Seminários sobre o Código de Ética” nos
quais deverá haver um trabalho intensivo sobre desenvolvimento moral,
flexibilidade, dogmatismo e sobre as estratégias educacionais que poderão
ajudar a conduzir as pessoas em direção à autonomia e à independência.

2.5 Campos de Atuação


Professor em escolas da rede pública e particular da

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental;


Gestor e Organizador do Trabalho Pedagógico em todos os

níveis de ensino no Espaço Escolar e Não Escolar;


Assessor Pedagógico;



Membro de equipe multidisciplinar;



Pesquisador.

2.6 Definição de Competências
O curso de Pedagogia deve abranger conteúdos e atividades que
constituam base consistente para a formação do educador capaz de atender o
perfil já exposto. Nessa direção, os seguintes saberes devem ser desenvolvidos:


Compreensão ampla e consistente do fenômeno e da prática

educativa que ocorrem em diferentes âmbitos e especialidades;


Compreensão do processo de construção do conhecimento

no indivíduo inserido em seu contexto social e cultural;


Capacidade de identificar problemas socioculturais e

educacionais propondo respostas criativas às questões da qualidade do ensino
e medidas que contribuam na superação da exclusão social;


Compreensão e valorização das diferentes linguagens

manifestas bem como os diferentes padrões e produções culturais existentes
nas sociedades contemporâneas e de sua função na produção do
conhecimento;
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Capacidade de apreender a dinâmica cultural e de atuar

adequadamente em relação ao conjunto de significados que a constituem;


Capacidade para atuar com portadores de necessidades

especiais em diferentes níveis da organização escolar, de modo a assegurar
seus direitos de cidadania;


Capacidade para atuar com jovens e adultos defasados em

seu processo de escolarização;


Capacidade de estabelecer diálogo entre a área educacional

e as demais áreas do conhecimento;


Capacidade de articular ensino, pesquisa e extensão na

produção do conhecimento e na prática pedagógica;


Capacidade

para

dominar

processos

e

meios

de

comunicação em suas relações com os problemas educacionais;


Capacidade de desenvolver metodologias e materiais

pedagógicos adequados à utilização das tecnologias da informação e da
comunicação nas práticas educativas;


Compromisso com uma ética de atuação profissional e com

a organização democrática da vida em sociedade;


Articulação da atividade educativa nas diferentes formas de

gestão educacional, na organização do trabalho pedagógico escolar, no
planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas da escola;


Elaboração

do

Projeto

Pedagógico,

sintetizando

as

atividades de ensino e administração, caracterizadas por categorias comuns
como: planejamento, organização, coordenação e avaliação e por valores
comuns como: solidariedade, cooperação, responsabilidade e compromisso.
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
3.1 Contexto Educacional do Curso

O contexto educacional no qual foi concebido o Curso de Pedagogia
da Faculdade busca contemplar, as demandas efetivas de natureza econômica
e social, como podem ser mostrados nas informações apresentadas neste
capítulo.
A oferta e a demanda por educação superior em um país tão
heterogêneo como o Brasil variam muito de região para região e podem ter
naturezas muito distintas. De um lado, estão os jovens saindo dos cursos
secundários e buscando as carreiras profissionais mais tradicionais, para depois
buscarem seu lugar no mercado de trabalho. De outro, estão os adultos que
decidem estudar depois de já estarem trabalhando. A escolha das carreiras, a
preferência por cursos diurnos ou noturnos, a matrícula em escolas públicas ou
privadas, dependem das condições de renda e educação prévia dos estudantes,
de seu momento de vida e da oferta de oportunidades educacionais que existem
na região.
Os números indicados no item Dados Socioeconômicos da Região de
Cambé deste PPC, demonstram a carência de Pedagogos na localidade. Neste
contexto educacional, o Curso de Pedagogia proposto pela Faculdade Catuaí
visa atender e Formar o Pedagogo apto a atuar no Magistério da Educação
Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Gestão e Organização do
trabalho pedagógico, privilegiando a relação teoria-prática pela integração das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
3.2 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso

As práticas de extensão e iniciação científica constituem-se um dos
eixos centrais da formação de professores do curso de Pedagogia desta
instituição. Dessa forma, o curso de Pedagogia objetiva auxiliar o aluno
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Proporcionando-lhe as condições necessárias para que este reconheça seu
objeto de trabalho - a problematização do processo de ensino e aprendizagem.
Assim, é de fundamental importância que a Faculdade Catuaí
também desenvolva um centro de Iniciação Científica, ensino, extensão e
prestação de serviço em educação, para que tanto a comunidade envolvida
quanto docentes e discentes do curso, usufruam os benefícios desta ação
educativa e ao mesmo tempo contribua na criação de novas alternativas para a
melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis da educação e em suas
diversas modalidades, garantindo, com isso, a democratização do ensino.

Políticas de Ensino
A FACULDADE firma o compromisso de:
- Ampliar e diversificar a oferta das possibilidades de ingresso
na graduação;
- Adotar medidas com vista à racionalização dos horários de
aulas e do uso dos espaços físicos disponíveis;
- Realizar estudos que apontem alternativas para a criação de
novos cursos de graduação, direcionados ao desenvolvimento técnico-científico
e social da região;
- Os cursos de graduação em funcionamento, já consolidados,
serão avaliados pelo NDE;
- Criar mecanismos que assegurem melhoria de funcionamento
dos cursos e dos programas, projetos ou ações que são ou venham a ser
desenvolvidos pela Faculdade;
- Articular o ensino de graduação com programas especiais
voltados a contribuir para a melhoria da qualidade constante do ensino e da
aprendizagem.
- Melhorar as condições das instalações físicas existentes e
propiciar o material de apoio necessário para a efetivação do processo ensinoaprendizagem.
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- Propor e manter ementas e programas de disciplinas
apropriados aos cursos a que se destinam e que atendam à formação de
profissionais de excelente qualidade.
- Propiciar ao corpo discente um adequado e eficiente
atendimento de apoio ou suplementar às atividades de sala de aula.
- Ampliar e aprofundar a interação com os Colegiados, NDE e
as Coordenações dos cursos, buscando a melhoria da qualidade do ensino e da
formação profissional.

Educação não presencial
- Assegurar a implantação do NEAD (Núcleo de Educação a
Distância);
- Garantir a estrutura de recursos físicos e materiais,
Necessários a consolidação da educação a distância;
- Promover estudos para o planejamento e produção de cursos
de ensino não-presencial em nível local, regional, nacional e internacional;
- Aprimorar o sistema de tutoria visando a realização de
atividades contextualizadas segundo a realidade do aluno e aprendizagens
significativas de interação entre o tutor e o aluno;
- Promover a capacitação e a atualização do corpo docente e
técnico, em tecnologia educacional, para elaboração e produção de material
impresso, programas de rádio, TV, etc;
- Implantar, nos cursos presenciais, a oferta de 20% de
conteúdos não presenciais;
- Estimular a troca de experiências e de informações com
instituições públicas e privadas.
Políticas e Práticas de Educação a Distância.
O NEAD (Núcleo de Educação à Distância) tem suas ações
conduzidas por uma equipe multidisciplinar comprometida com um projeto
político construído sob duas premissas pedagógicas: A primeira situa-se na ideia
da íntima relação do ensinar com o aprender.
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A ênfase, portanto desse modelo, concentra-se na preocupação com
a relação que deve existir entre os indivíduos que se propõem a adquirir e/ou
dominar um conhecimento e os indivíduos que se propõem a fornecer e/ou
organizar tanto esses conhecimentos como os meios que poderão otimizar os
resultados desejados pelo binômio em questão.
A segunda premissa reguladora desse modelo, ou a segunda força
propulsora das atividades planejadas e operadas, situa-se na exigência básica
de estabelecer contínua relação entre o acompanhamento do processo técnico
pretendido e a avaliação de todos os elementos integrantes do processo
educativo. Isso porque a certeza sobre a qualidade do Curso, seu grau de
coerência entre todas as disciplinas, a interdependência dos objetivos, a
aglutinação dos conhecimentos perseguidos pelos diversos conteúdos, o trânsito
fluido entre o saber e os equipamentos e/ou as novas tecnologias necessitam
continuamente de exames, de feedbacks.
Na operacionalização dessas premissas pedagógicas é que se
organizam

materiais

instrucionais,

que

privilegiam

a

combinação

de

procedimentos didáticos próprios da educação a distância, tais como utilização
de vários meios eletrônicos e momentos de interatividade on-line e presenciais.
Os materiais não são pensados fora dos pressupostos pedagógicos, como se
fossem apenas recursos instrucionais para alunos distantes. O planejamento e
a elaboração desses materiais, passíveis de sistemática, testes ou avaliação,
integram a estratégia pedagógica. Estratégia que também implica na busca
constante da clareza sobre os objetivos pretendidos pelo Curso, quer por
intermédio dos seus módulos, quer por meio das disciplinas, enquanto tomadas
isoladamente.
Os recursos pedagógicos devem servir como suporte para o estudo,
esclarecendo e aprofundando os tópicos de maior relevância, apresentando
informações práticas e úteis, possibilitando, assim, a aplicação imediata dos
conceitos estudados.
Nesse sentido, as premissas pedagógicas para a organização dos
programas são consideradas fundamentais para nortear e/ou disciplinar as
relações entre professores, tutores, monitores e alunos.
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Na verdade, recursos humanos, recursos físicos, recursos materiais,
instrucionais, todos são pensados na perspectiva de provocar aprendizagens
reguladas por princípios previamente definidos. Com esse espírito, dá-se forma
ao planejamento e ao desenvolvimento da educação à distância na
FACULDADE.
Em atendimento à Portaria MEC n° 1.428 de 28 de dezembro de
2018, em seu Art. 1º. §1º, é possível que até 20% da carga horária do curso seja
disponibilizada em modalidade à distância. No curso de Pedagogia, tal prática é
realizada nas disciplinas em regime de Dependência e de Adaptação, não
abrangendo todos os alunos, mas somente aqueles que possuam reprovação ou
passem por análise de aproveitamento de disciplinas. Além disso, disciplinas
introdutórias, preferencialmente que não integrem o eixo técnico do curso,
também podem ser oferecidas na integralidade na modalidade à distância.
Atualmente, as disciplinas de Filosofia Geral I e Projetos Integradores, utilizam
de tal modalidade, restando o professor com horários presenciais para
atendimentos individualizados na IES.
O modalidade à distância utilizada pode corresponder tanto à
materiais de vídeos-aula, quanto à materiais de pesquisas e leituras, sempre
supervisionado o acompanhamento e conteúdo pelo sistema Moodle,
possibilitado treinamentos aos alunos e professores e incluindo a possibilidade
de atendimento individualizado presencialmente aos Acadêmicos.

Hora / Relógio

EAD

Disciplinas
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I PROJETO INTEGRADOR II
PROJETO INTEGRADOR III
PROJETO INTEGRADOR IV
DPs e ADPT (ATÉ 180 HORAS POR SEMESTRE)

60
80
60
80
80
SUB TOTAL

360
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Políticas de Extensão
Durante todo o semestre letivo são realizadas atividades de extensão
articuladas com o ensino ministrado nos diferentes cursos. Algumas dessas
atividades já integram o calendário acadêmico de cada um deles, como: as
Feiras, Seminários, Simpósios, Fóruns e Minicursos.
Além disso, ao longo de cada semestre, as coordenações de curso
convidam especialistas para ministrar palestras sobre temas da atualidade de
cada curso, enriquecendo de forma significativa a formação dos alunos de todos
os cursos oferecidos.
Enfatizar a utilização de tecnologias para ampliar a oferta de
oportunidade e melhorar a qualidade da educação, incluindo a educação
continuada à distância, buscando sempre a democratização do acesso ao
conhecimento e à inclusão digital.
Políticas de Iniciação Científica
A Faculdade possui um projeto para desenvolver, incentivar e
apoiar a pesquisa, diretamente ou por meio de flexibilização dos horários de
trabalho e abono da falta para a participação de seminários e congressos;
pagamento de inscrições para congressos e seminários com ajuda de custo,
quando realizado fora da região; as pré-bancas funcionam como iniciação
científica, antes das apresentações dos TCCs, visando aprimorar, com rigor
científico, a formulação dos projetos de Iniciação Científica.
Acesso e difusão de informações;
Criar

mecanismos

de

institucionalização

da

Iniciação

Científica;
Desenvolver programas de pós-graduação;
Incentivo à participação de docentes e discentes em projetos de Iniciação
Científica;
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Continuação e consolidação da revista criada em 2007;
Realizar encontros de Iniciação Científica.
Expansão da Iniciação Científica;
Incorporação de atividades de Iniciação Científica nos
currículos dos cursos de graduação a partir de 2009;
Revisão das disposições normativas referentes à extensão;

3.3 Objetivos Do Curso

Geral
Formar o Pedagogo apto a atuar no Magistério da Educação
Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Gestão e Organização do
trabalho pedagógico, privilegiando a relação teoria-prática pela integração das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Específicos

Possibilitar condições para que os discentes do curso de
Pedagogia reconheçam-se como “problematizadores do processo de ensino e
aprendizagem” promovendo a criação de ambientes de aprendizagens que
favoreçam a formação do Pedagogo, permeada pela análise, reflexão, avaliação
e intervenção nos processos pedagógicos, a partir de procedimentos reflexivos
e práticos assegurando assim, a formação do pesquisador da educação.
Alicerçar as bases teóricas e práticas para que o futuro
pedagogo atue nas diversas áreas de educação formal e não-formal, tendo a
docência da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental como
base de sua intervenção educacional.
Articular e implementar as funções de ensino, pesquisa e
extensão, tendo em vista a promoção de conhecimento e a prática pedagógica
com os alunos.
Formar

Pedagogos

conscientes

da

realidade

social

e

educacional brasileira, a fim de que possam participar da construção do
conhecimento e
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Melhoria da qualidade da educação.
Garantir uma formação teórica que lhes permita uma prática
coerente e competente.
Proporcionar a formação de um Pedagogo como partícipe e
construtor do planejamento e da gestão democrática da Educação, acentuando
a formação do gestor.

3.4 Perfil Profissional de Egresso
Ao término do Curso de Pedagogia, os egressos deverão
reconhecer-se como problematizadores do processo de ensino e aprendizagem,
estando assim habilitados a atuarem no Magistério da Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e a Gestão e Organização do trabalho
pedagógico, com sólida formação alicerçada na docência, gestão de ensino e
pesquisa.

3.5 Estrutura Curricular
3.5.1Proposta de um novo currículo
A formação do Pedagogo tem como eixo central e objeto de
estudo a problematização do processo de ensino e aprendizagem e que a
educação deve ser entendida conforme as palavras de Saviani 2 como “um
processo que se caracteriza por uma atividade mediadora no seio da prática
social global”, é fundamental em primeiro lugar, entender que a Educação deve
possuir um caráter sócio-histórico formando um homem para o seu tempo, de
acordo com as exigências históricas atuais, assegurando que os conhecimentos
acumulados historicamente pela humanidade sejam conhecidos para que se
reconheça como um ser que é uma construção social, coletiva, e, portanto, o seu
eu, e a sua individualidade é a representação do contexto histórico e social em
que vive.

2

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Cortez, 1980.
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A educação deve ser entendida como um espaço coletivo em
que o compromisso principal seja reconhecido como um dos eixos centrais da
formação democrática do indivíduo. Sendo essencial a valorização de uma
educação complexa que entende a aprendizagem como vida, que reconheça a
cognição não só em sua dimensão racional, mas também nas dimensões
afetivas, morais, sentimentais e instintivas. Neste sentido, se vida é
aprendizagem, faz-se necessário o reconhecimento de que educar é uma grande
obra humana, como afirma o ideal de educação grego “a maior obra humana é
o homem educado”.
Um projeto pedagógico que pretende formar um Pedagogo como
problematizador do processo de aprendizagem, deve entender Currículo como
uma construção que perpassa toda a vida social dos agentes envolvidos no
processo, que não está construído e sim se encontra em permanente
construção, pois onde houver vida há aprendizagem.
Em se tratando da formação do Pedagogo apresentada neste
projeto, a matriz curricular do curso contempla dois eixos centrais: o
conhecimento e a prática, a docência, a gestão, e a pesquisa, visto que estes
eixos asseguram a formação de profissionais da educação e possuem como
compromisso primar pela melhoria da qualidade da educação.
Assim, a estrutura geral do Curso está definida a partir dos
seguintes eixos:
a)

Docência como base comum da formação;

b)

Formação do Pedagogo generalista com ênfase na Gestão

e Organização do trabalho pedagógico;
c) Formação do Pedagogo problematizador do processo de
ensino e aprendizagem com ênfase na pesquisa em educação.
Portanto, são atributos essenciais ao Pedagogo pesquisador,
problematizador do processo de ensino e aprendizagem o reconhecimento da
docência como base comum de sua formação, como também o reconhecimento
de que a formação em Gestão e Organização do trabalho pedagógico deve
privilegiar o trabalho de organização escolar, voltado à melhoria da qualidade do
ensino.
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Saviani (1991) propõe e implementa a chamada Pedagogia
Histórico-Crítica, pautada no processo dialético da educação. A proposta
metodológica da Pedagogia histórico-crítica é um caminho de apropriação e de
reconstrução do conhecimento sistematizado buscando evidenciar que todo o
conteúdo que é trabalhado na escola é uma expressão de necessidades sociais
historicamente situadas (GASPARIN, 2001).
Dessa forma, a proposta curricular apresentada busca promover
uma formação fundamentada em princípios epistemológicos, filosóficos,
axiológicos e técnicos necessários ao futuro profissional. Entende-se como
formação, a aprendizagem de conhecimentos e informações importantes para a
vida, que estejam relacionados com a história e com o tempo, que contribuam
para o crescimento humano e a participação efetiva em todas as instâncias da
vida contemporânea.
O professor da educação básica deve dominar fundamentos
básicos das ciências humanas que possibilitem a compreensão do processo
educativo, de modo a contribuir para uma ação pedagógica pautada em
conhecimentos científicos sólidos e pensamento reflexivo constante.
No âmbito da docência espera-se ao longo do curso dar
condições ao futuro professor de estabelecer relações epistemológicas
significativas relacionando teoria e prática, assim como colaborar para a
formação de espírito investigador, conscientizando o futuro profissional da
importância da pesquisa enquanto atitude educativa e formativa.
A estrutura e organização curricular segundo as Diretrizes
propõem um núcleo de estudos básicos, núcleo diversificado e integrador. De
acordo com o art. 7º deve ter carga horária mínima de 3.200h. A matriz curricular
do Curso de Graduação em Pedagogia da Faculdade, é composta de 3.200
horas, distribuídas da seguinte maneira: 2.600 horas de atividades formativas;
400 horas de estágio e 200 horas de atividades complementares, de extensão e
monitoria. Aproveitamento das disciplinas cursadas em outro curso superior ou
pós-graduação, desde que sejam afins ao curso. As atividades acadêmicas
complementares são atividades extraclasse e referem-se à participação em
eventos científicos, semana pedagógica, projetos de extensão e monitoria,
devidamente documentados. A participação em atividades promovidas pela
Faculdade será considerada em horas integrais relativas à porcentagem de
frequências.
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Já a participação em atividades externas será considerada de
Eventos da IES 100% de sua Carga horária; Eventos apoiados pela IES 100%
de sua Carga horária; Órgãos Públicos e Oficiais 80% de sua Carga horária;
Outras Organizações 50% de sua Carga horária; Estágio Extracurricular 10%
das horas cumpridas no estágio até o limite de 30% da carga horária de AAC
exigida pelo curso.
Os conteúdos propiciam ao futuro Pedagogo na Educação,
ampliando seu entendimento sobre cultura, sociedade e o homem como um todo,
melhorando a compreensão do processo educativo.
O objetivo central das disciplinas que compõem a matriz
curricular, guardadas suas especificidades, é promover um trabalho integrado e
coletivo a fim de que o educando conheça, compreenda e analise a totalidade
do trabalho pedagógico em todas as suas dimensões, quer seja nas tarefas
como docentes ou como Gestor e Organizador do trabalho pedagógico. Este
projeto propõe ainda a construção de um currículo que apresente a educação de
forma global e não fragmentada em diversas áreas de conhecimento. Assim, é
essencial o desenvolvimento de um trabalho coletivo que fomente o
reconhecimento da educação de forma ampla.

3.5.2 Estrutura e organização curricular

A estrutura curricular implantada no curso de Pedagogia da
Faculdade busca contemplar, de maneira excelente, em uma análise sistêmica
e

global,

os

seguintes

aspectos:

flexibilidade,

interdisciplinaridade,

compatibilidade da carga horária total de 3.200 horas, divididas em 08 semestres
e articulação da teoria com a prática.
Ao apresentar uma matriz curricular absolutamente inovadora, o
curso tem como preocupação realizar um currículo voltado para o atendimento
do perfil definido para o profissional, buscando-se atender ao desenvolvimento
de competências e habilidades gerais descritas na Resolução CNE/CES No. 1/
5/2005 e 3/2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais em Pedagogia,
sem perder de vista o mercado de trabalho na articulação orgânica com as
tendências da profissão na sociedade contemporânea.
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FLEXIBILIDADE
A flexibilidade pode ser verificada no curso de Licenciatura em
Pedagogia por meio das atividades complementares, componente obrigatório na
sua estrutura curricular que perfaz um total de 3.200 horas do currículo. Nos
demais cursos as disciplinas OPTATIVAS, serão escolhidas pelo aluno, sendo a
disciplina de LIBRAS uma opção, conforme prevê o Decreto n. 5.626 (BRASIL,
2005b).
INTERDISCIPLINARIDADE
Para tanto, traz como proposta metodológica a realização de
diversificados procedimentos metodológicos que irão possibilitar a realização da
prática pedagógica interdisciplinar e estão sendo comentados em cada subitem
da fundamentação teórica deste projeto. Eles estão representados como: 1Aprendendo fazer a prática pedagógica a partir da pesquisa, devido a pesquisa
possibilitar uma relação entre o estudado e o vivido em várias áreas do
conhecimento. 2 - Aprendendo fazer a prática pedagógica a partir de fóruns
virtuais, por ser um procedimento metodológico que exige o uso das tecnologias
de comunicação e de outros meios, na intermediação deste fazer pedagógico, e
este é um saber necessário aos professores. 3. Aprendendo fazer a prática
pedagógica a partir da confecção de recursos didáticos alternativos, porque ele
permite vivenciar novas experiências e despertar habilidades manuais
necessárias a esse processo, bem como ter novos olhares sobres o uso de
material alternativo. 4 - Aprendendo fazer a prática pedagógica a partir da leitura
dirigida, devido à possibilidade dos professores e alunos desenvolver
competências e habilidades, que lhes permitam diversos olhares em diferentes
contextos durante suas práticas pedagógicas. 5 - Aprender a fazer a prática
pedagógica a partir do plano de aula interdisciplinar com o uso do livro
paradidático, por acreditar que ele beneficia a integração das discussões em sala
com assuntos do cotidiano a fim de ampliar o leque de conhecimento de mundo.
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ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA
COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA
A compatibilidade da carga horária total cumpre a determinação
da Portaria MEC 03/2007 de 02 de julho de 2007. Todas as disciplinas são
organizadas e mensuradas em horas-relógio de atividades acadêmicas e de
trabalho discente efetivo. A matriz curricular do Curso de Pedagogia foi
concebida com um total de 3.200 (2.600) horas distribuídas em disciplinas
teórico-práticas partilhadas em eixos temáticos denominados - Núcleos
Curriculares. De acordo com MEC CNE/CP Res. Nº 2 de 01/07/2015, dentro
desta carga horária, estão previstas 400 (quatrocentas) horas de Estágio
Supervisionado, correspondendo a 12,4% da carga horária do curso. Além das
Atividades Complementares de Interesse Individual que incluem as 200
(duzentas) horas. Estão previstas também 60 (sessenta) horas de TCC.
A matriz curricular está estruturada por disciplinas institucionais,
de área e de curso. Cumprindo a determinação da Portaria MEC 03/2007 de 02
de julho de 2007, todas as disciplinas são organizadas e mensuradas em horas
de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, contendo
preleções e aulas expositivas atividades práticas supervisionadas, tais como
laboratórios, atividades em biblioteca, trabalhos individuais e em grupo, etc.

3.5.3 Coerência do currículo com os objetivos do curso

O curso de Pedagogia deve abranger conteúdos e atividades
que constituam base consistente para a formação do educador capaz de atender
o perfil já exposto. Nessa direção, os seguintes saberes devem ser
desenvolvidos:


Compreensão ampla e consistente do fenômeno e da prática

educativa que ocorrem em diferentes âmbitos e especialidades;
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Compreensão do processo de construção do conhecimento

no indivíduo inserido em seu contexto social e cultural:


Capacidade de identificar problemas sócio-culturais e

educacionais propondo respostas criativas às questões da qualidade do ensino
e medidas que visem superar a exclusão social.


Compreensão e valorização das diferentes linguagens

manifestas bem como os diferentes padrões e produções culturais existentes
nas sociedades contemporâneas e de sua função na produção do conhecimento;


Capacidade de apreender a dinâmica cultural e de atuar

adequadamente em relação ao conjunto de significados que a constituem;


Capacidade para atuar com portadores de necessidades

especiais em diferentes níveis da organização escolar, de modo a assegurar
seus direitos de cidadania;


Capacidade para atuar com jovens e adultos defasados em

seu processo de escolarização;


Capacidade de estabelecer diálogo entre a área educacional

e as demais áreas do conhecimento;


Capacidade de articular ensino, pesquisa e extensão na

produção do conhecimento e na prática pedagógica;


Capacidade

para

dominar

processos

e

meios

de

comunicação em suas relações com os problemas educacionais;


Capacidade de desenvolver metodologias e materiais

pedagógicos adequados à utilização das tecnologias da informação e da
comunicação nas práticas educativas;


Compromisso com uma ética de atuação profissional e com

a organização democrática da vida em sociedade;


Articulação da atividade educativa nas diferentes formas de

gestão educacional, na organização do trabalho pedagógico escolar, no
planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas da escola;


Elaboração

do

Projeto

Pedagógico, sintetizando

as
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Atividades de ensino e administração, caracterizadas por categorias comuns
como: planejamento, organização, coordenação e avaliação e por valores
comuns como: solidariedade, cooperação, responsabilidade e compromisso.

3.5.4 Coerência do currículo com perfil do egresso

Ao término do Curso de Pedagogia, os egressos deverão
reconhecer-se como problematizadores do processo de ensino e aprendizagem,
estando assim habilitada a atuarem no Magistério da Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e a Gestão e Organização do trabalho
pedagógico, com sólida formação alicerçada na docência, gestão de ensino e
pesquisa.

3.5.5 Coerência do currículo em face das Diretrizes Curriculares Nacionais

O currículo do Curso de Pedagogia da Faculdade Catuaí foi
estruturado atendendo a Resolução CNE/CES Nº5/2005 e 3/2006, que instituiu
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a organização e funcionamento do
referido Curso.
Atendendo as DCNs o Curso de Pedagogia dessa Instituição de
Ensino contempla os três eixos de formação a seguir:


Docência como base comum da formação;



Formação do Pedagogo generalista com ênfase na Gestão

e Organização do trabalho pedagógico;


Formação do Pedagogo problematizador do processo de

ensino e aprendizagem com ênfase na pesquisa em educação;
Neste contexto por meio da Matriz Curricular, cumpre as
exigências previstas na Legislação, fornecendo uma sólida formação ao seu
corpo discente.
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Perfil Gráfico
Para atingir esses objetivos, especialmente o desenvolvimento
do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Faculdade , deverá, em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, assegurar, no perfil do
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de
análise,

domínio

de

conceitos e

da

terminologia

jurídica,

adequada

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais,
aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a
aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica.
Este projeto deve se estruturar em Eixos Formativos, entendidos
como percursos (caminhos) a serem trilhados pelos estudantes durantes os anos
de graduação.
Propõe-se um desenho pedagógico estruturado em três eixos
formativos.

Perfil
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3.5.6 Matriz Curricular

1º PERÍODO

Disciplinas
COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM I
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I EAD
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA EDUCAÇÃO
PESQUISA E EDUCAÇÃO I
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I
SUBTOTAL
Total de carga horária semestral

2º PERÍODO

Carga
Horária
30
30
60
60
30
60
30
300
300

C/H
Teórica
60

Carga
Horária
60

30
60

30
60

30
30
60
30
300
300

30
30
60
30
300
300

C/H
Teórica
60
60
30

Carga
Horária
60
60
30

CURRICULO

60

60

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO I
COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM III
SUBTOTAL
Total de carga horária semestral

60
30
300
300

60
30
300
300

Disciplinas
PSICOLOGIA D O DESENVOLVIMENTO
E DA
APRENDIZAGEM
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II
POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ORGANIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II
DIDÁTICA I
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II
COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM II
SUBTOTAL
Total de carga horária semestral

Disciplinas

3º PERÍODO

C/H
Teórica
30
30
60
60
30
60
30
300
300

DIDÁTICA II
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
TEORIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
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C/H
Teórica

Carga
Horária

DIDÁTICA III
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO II

30
60

30
60

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

60

60

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E MEDIDAS
EDUCACIONAIS
LITERATURA INFANTO JUVENIL

30

30

30

30

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO CORPO E
MOVIMENTO
FUNDAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

30

30

30

30

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

80

80

80

80

430
430

430
430

4º PERÍODO

Disciplinas

PROJETO INTEGRADOR I - Aliando a Teoria à Prática
na Contação de Histórias para o
Infanto-Juvenil EAD

Ensino

da

Literatura

SUBTOTAL
Total de carga horária semestral

5º PERÍODO

Disciplinas

C/H
Teórica

Carga
Horária

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA LÍNGUA
PORTUGUESA I
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA ARTE I
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA MATEMÁTICA I

30

30

60
60

60
60

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DAS
CIÊNCIAS I
PESQUISA E EDUCAÇÃO II
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

30

30

30
80

30
80

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA
GEOGRAFIA I
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA
HISTORIA I
PROJETO INTEGRADOR II Educação
Ambiental e Sustentabilidade EAD
SUBTOTAL

30

30

30

30

60

60

410

410

Total de carga horária semestral

410

410
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Disciplinas

6º PERÍODO

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA LÍNGUA
PORTUGUESA II
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DAS
CIÊNCIAS II
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA
MATEMÁTICA II
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

Carga
Horária
60

30

30

60

60

30

30

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA HISTÓRIA II

30

30

FUNDAMENTO E METODOLOGIA DA ARTE II

30

30

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA
GEOGRAFIA II
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

30

30

80

80

PROJETO INTEGRADOR III Apoio a Crianças com
dificuldades de Aprendizagem em Língua Portuguesa.
EAD
SUBTOTAL
Total de carga horária semestral

80

80

430
430

430
430

C/H
Teórica

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA
EDUCAÇÃO FÍSICA
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO I
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

30

Carga
Horária
30

60

60

30
30

30
30

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
INCLUSÃO I
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
LIBRAS I
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR IV Seminário de

30

30

30
30
80
30

30
30
80
30

80
430
430

80
430
430

Disciplinas

7ºPERÍODO

C/H
Teórica
60

Inclusão EAD

SUBTOTAL
Total de carga horária semestral
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C/H
Teórica

Carga
Horária

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
INCLUSÃO II
LIBRAS II
RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO II

60

60

30
30
30
30

30
30
30
30

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

30

30

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

30

30

ESTÁGIO SUPERVISIONADO V

80

80

PROJETO INTEGRADOR V Educação das relações
étnico-raciais, cultura afro EAD
SUBTOTAL

80

80

400

400

8º PERÍODO

Disciplinas

Total de carga horária semestral
Estágio Curricular Supervisionado
Atividades Acadêmicas Complementares
Disciplinas Obrigatórias
Carga Horária Total do Curso

400
200
2.600
3.200

3.5.7 Ementários, bibliografia básica e bibliografia complementar
1º PERÍODO
Comunicação e Linguagem I

Carga horária: 30

Ementa: Comunicação e Linguagem. A origem da Língua Portuguesa. Variação
Linguística. Denotação e Conotação. Texto e contexto. Tipologia textual
(Narrativo-Descritivo, Expositivo, Instrucional). Produção e Reflexão de texto.
Análise Linguística
Bibliografia Básica:
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. 17.ed.
São Paulo: Ática, 2007.
GERALDI, João Wanderley (org.) O texto na sala de aula. 4.ed.São Paulo:
Ática, 2006.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos,
resumos, resenhas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
AZEREDO, José Carlos de. Gramática houaiss da língua portuguesa. São
Paulo: Publifolha, 2012.
BAGNO, Marcos. Língua materna: letramento, variação e ensino. São Paulo:
Parábola Editorial, 2002.
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BARBOSA, Jaqueline P. Trabalhando com gêneros do discurso: narrar
narrativa de enigma. São Paulo: FTD, 2001.
KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2003.
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim (org.). Gêneros orais e escritos na
escola. 2.ed. Campinas: Mercado das Letras, 2010.
Psicologia da Educação

Carga horária: 30

Ementa: Conceitos e origens da psicologia. Psicologia aplicada à educação.
Percepção. Inteligência. Motivação. Principais abordagens teóricas e suas
contribuições para a compreensão dos processos educativos.
Desenvolvimento humano e aprendizagem: introdução às principais teorias.
Bibliografia Básica:
BOCK, Ana M; FURTADO, Odair; TEIXEIRA. Maria de Lourdes T.
Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 13.ed. São Paulo:
Saraiva, 2002
COLL, César; MARCHESI Álvaro; PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento
psicológico e educação: psicologia da educação. 2. ed. Porto Alegre:
Artmed, 1996. v. 2.
DAVIS, Claudia. Psicologia da educação. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1994.
Bibliografia Complementar:
COLL, César; PALACIOS, Jesús; MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento
psicológico e educação: psicologia evolutiva. Porto Alegre: Artmed, 2004. v.
1.
CARRARA, Kester (org). Introdução à psicologia da educação: seis
abordagens.São Paulo: Avercamp, 2004.
FONTANA, David. Psicologia para professores. 2.ed. São Paulo: Loyola,
2002.
FOULIN, Jean- Noel; MOUCHON, Serge. Psicologia da educação. Porto
Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
ROSA, Merval. Introdução à psicologia. Petrópolis: Vozes, 1995. v.1.
História da Educação I

Carga horária: 60

Ementa:
Educação Difusa, Educação Greco-romana, Educação Medieval, Educação e
Humanismo. Reforma e contra-reforma. Educação Moderna. Educação
Contemporânea.
Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da educação. 2.ed.São Paulo:
Moderna, 2000.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense,
2004.
HILSDORF, M. Lúcia Spedo. O aparecimento da escola moderna. Belo
Horizonte: Autêntica, 2006.
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Bibliografia Complementar:
FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Sobre educação: diálogos. Rio de
Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1988. v.1.
GADOTTI, Moacir. História das ídeias pedagógicas. São Paulo: Ática, 2005.
LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. 18.ed.São
Paulo: Nacional, 1990.
MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: da antiguidade aos
nossos dias. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2000.
PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. História da educação.7.ed. São Paulo:
Ática, 1997.
Filosofia da Educação I EAD

Carga Horária: 60

Ementa: Introdução à Filosofia. A especificidade da Filosofia da Educação. A
Filosofia dialética e a educação: o homem como ser histórico; a educação e a
transformação social.
Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria Lucia de A. Filosofia da educação. 3. ed. São Paulo:
Moderna, 2006.
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia da educação. Rio de Janeiro:
DP&A, 2002.
LUCKESI, Cipriano C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994.
Bibliografia Complementar:
BERGER, Peter I. e LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade:
tratado de sociologia do conhecimento. Tradução Floriano de Souza Fernandes.
14. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.
LOVO, Adriana; RODRIGUES, Zita Ana Lago. Filosofia e educação: a
dimensão evolutiva do conhecimento. Curitiba: Qualogic, 2000.
PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. Filosofia e história da educação. São
Paulo: ABDR, 1997.
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São
Paulo: Cortez, 2000.
Introdução aos Estudos da Educação

Carga horária: 30

Ementa: Antropologia: conceituação e caracterização A atitude antropológica
e sua aplicação aos processos de educação. A educação conceitos,
princípios, funções e modalidades; As dimensões que envolvem o processo
educacional: políticas, históricas, antropológicas, sociais, psicológicas.
Bibliografia Básica:
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense,
2006.
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense,
2006.
PIMENTA, Selma Garrido (coord.). Pedagogia, ciência da educação? 5.ed.
São Paulo: Cortez, 2006.
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Bibliografia Complementar:
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2004.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. O que é pedagogia. São Paulo: Brasiliense,
2006.
HADJI, Charles. Pensar e agir na educação: da inteligência do
desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.
SAVIANI, Dermeval et al. O legado educacional do século XX no Brasil. 2.
ed. Campinas: Autores Associados, 2006.

Pesquisa e Educação I

Carga horária: 60

Ementa: A produção do conhecimento e o método científico. Leitura e apreensão
acadêmica e científica. A prática da documentação pessoal: fichamento.
Modalidades textuais: resumos, resenhas, sínteses. Normatização técnica e
formatação de trabalhos acadêmicos e científicos.
Bibliografia Básica:
CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica: para uso dos estudantes
universitários. 4.ed. São Paulo: Markron Books, 1996.
DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio cientifico e educativo. 10.ed São Paulo:
Cortez, 2003.
LAVILLE, C. DIONNE, J. A construção do saber. Porto Alegre: Artmed, 1999.
Bibliografia Complementar:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina de. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 2007.
LOVO, Adriana e RODRIGUES, Zita Ana Lago. Filosofia e educação: a
dimensão evolutiva do conhecimento. Curitiba: Qualogic, 2000.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos,
resumos, resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica.
Campinas: Leialivros, 2000.

43
Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 2020

Sociologia da Educação I

Carga horária: 30

Ementa: Sociologia Campo e Objeto de estudo. Principais conceitos
sociológicos. A formação cultural brasileira: etnicidades, regionalidades e
singularidades. Matrizes culturais da identidade nacional.
Bibliografia Básica:
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 6.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2003.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil.
2.ed.São Paulo: Quark, 2000.
RODRIGUES, Alberto T. Sociologia da educação. 6.ed. Rio de Janeiro:
Lamparina, 2007.
Bibliografia Complementar:
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala. São Paulo: Global, 2013.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes no Brasil. 26. ed. São Paulo:
Companhia da Letras, 1995.
HOUAISS, Antônio; AMARAL, Roberto. A modernidade no Brasil. Petrópolis:
Vozes, 1995.
IANNI, Octavio. A idéia de Brasil moderno. São Paulo: Brasiliense, 1992.
VILLARES, Luiz Fernando (coord.) Direito penal e povos indígenas.
Curitiba: Juruá, 2014.
2º PERÍODO
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem

Carga horária: 60

Ementa: Desenvolvimento Cognitivo, afetivo, social e psicomotor da criança ao
adulto e suas implicações no processo ensino-aprendizagem. Origem do
desenvolvimento humano: Natureza X Meio. Natureza da mudança
desenvolvimental. Teorias do desenvolvimento humano: Inatistas, Empiristas,
Psicanalíticas, Cognitivo-desenvolvimentais. O desenvolvimento segundo
Vygotsky: Interações socioculturais e a construção do conhecimento.
Bibliografia Básica:
COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. (org.)
Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação. 2. ed.
Porto Alegre: Artmed, 1996. v. 2.
PIAGET, Jean. A construção do real na criança. 3.ed. São Paulo: Ática,
1996.
______. A linguagem e o pensamento da criança. 7.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1999.
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Bibliografia Complementar:
BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. São Paulo: Labor,1996.
COLL, César; PALACIOS, Jesús; MARCHESI, Álvaro. (org.) Desenvolvimento
psicológico e educação: psicologia evolutiva. Porto Alegre: Artmed, 2004, v. 1
LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. Piaget,
Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus,
1992.
PIAGET, J. A psicologia da criança. Rio de Janeiro: Bertrand, 1999.
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes,
2000.

Filosofia da Educação II

Carga horária: 30

Ementa: Filosofia da Educação contemporânea. Educação, Ideologia e Poder.
O pensamento moderno, contemporâneo e a educação. O pensamento
filosófico sobre a educação brasileira. Relação entre filosofia e educação
brasileira. Teorias críticas da educação. Estética e Educação.
Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofia da educação. 3.ed. São Paulo:
Moderna, 2006.
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia da educação. Rio de Janeiro: DP&A
2002.
LUCKESI, Cipriano C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994.
Bibliografia Complementar:
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.
FREIRE, Paulo. Educação e atualidade brasileira. São Paulo: Cortez,
Instituto Paulo Freire, 2003.
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira.
São Paulo: Manole, 2003.
JAPIASSU. Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. Rio
de 5. Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1996.
LOVO, Adriana; RODRIGUES, Zita Ana Lago. Filosofia e educação: a
dimensão evolutiva do conhecimento. Curitiba: Qualogic, 2000.
Políticas Educacionais e Organização da Educação

Carga horária: 60

Ementa: O sistema educacional brasileiro: histórico; organização e estrutura. A
legislação educacional e as atribuições das diferentes esferas administrativas.
Trajetória histórica e política da educação brasileira. Estado, Sociedade e
Educação. Interfaces entre política e legislação do setor educacional. A política
da formulação das leis educacionais para o sistema educacional nacional, a sua
elaboração e aplicação em diferentes jurisdições e níveis. Avaliação da
educação básica no Brasil e as perspectivas acerca da qualidade do ensino.
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Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago.
2019.
DOURADO, Luiz. F; PARO, Vitor Henrique. (org). Políticas Públicas &
educação básica. São Paulo: Xamâ, 2001.
SAVIANI, D. Escola e Democracia. 38. ed. Campinas: Autores Associados,
2006.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB N. 04/98: Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Brasília: MEC, 1998.
Disponível em: <
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1998/pceb004_98.pdf >. Acesso em:
26 jul. 2019.
BRZEZINSKI, I. (org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 8.
ed. São Paulo: Cortez, 2003.
GENTILI, Pablo. A cidadania negada: políticas de exclusão na educação e no
trabalho. São Paulo: Cortez, 2001.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar:
políticas, estrutura e organização. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. 9.ed.
Campinas: Autores Associados, 2005.
História da Educação II
Carga horária: 30
Ementa: Educação Jesuítica, Educação no Período Imperial Brasileiro,
Educação Republicana, Educação na Era Vargas, Educação no Período Militar,
A Educação nos dias atuais.
Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da educação. São Paulo:
Moderna, 2000.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense,
2004.
FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Sobre educação: diálogos. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1988.
Bibliografia Complementar:
GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas.8.ed. São Paulo: Ática,
2005.
HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da educação brasileira: leituras.
São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2006.
LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. São
Paulo,1990.
RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a
organização escolar. 19.ed. Campinas: Autores Associados, 2003.
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil: 1930/1973.
Petrópolis: Vozes, 1999.
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Didática I

Carga horária: 30

Ementa: O que é a Didática. Conceito e histórico da disciplina. Dimensões do
processo didático e seus eixos norteadores: ensinar, aprender, pesquisar e
avaliar. Tendências pedagógicas na educação e sua manifestação na prática
escolar. Diferentes abordagens do processo de ensino e aprendizagem. O
papel da didática na formação de docentes.
Bibliografia Básica:
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. 19.ed. Petrópolis: Vozes,
2000.
MIZUKAMI, Maria das Graças N. Ensino: as abordagens do processo. São
Paulo: EPU, 1986.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (coord.). Repensando a didática. 23.ed.
Campinas: Papirus, 2006.
Bibliografia Complementar:
CASTRO, Amélia D; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (org.). Ensinar a
ensinar: didática para a escola fundamental e média. 2.ed. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2005.
GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. 7.ed. São Paulo:
Ática, 2000.
LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo: Cortez,1994.
MASETTO, Marcos. Didática: aula como centro. 4 ed. São Paulo: FTD, 1997.
PIMENTA, S. G.: GONÇALVES, L. G. Saberes pedagógicos e atividade
docente. 4. ed. São Paulo, Cortez, 2005.
Sociologia da Educação II

Carga horária: 60

Ementa: Concepções teóricas sobre a educação no discurso dos autores
clássicos das Ciências Sociais (Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber) e no
discurso dos autores contemporâneos.
Bibliografia Básica:
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 6.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2003.
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2.ed. São
Paulo: Moderna, 1997.
RODRIGUES, Alberto T. Sociologia da educação. 6.ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2007.
Bibliografia Complementar:
BERGER Peter L. A Construção social da realidade. Petrópolis: Vozes,
2000.
FERREIRA, Roberto Martins. Sociologia da educação. São Paulo: Moderna,
1996.
LAKATOS, Eva M. Introdução a sociologia. São Paulo: Atlas, 1997.
OLIVEIRA, Pérsio S. Introdução a sociologia. 24.ed. São Paulo: Ática, 2000.
TOSCANO, Moema. Introdução à sociologia educacional. 9.ed.Rio de
Janeiro: Vozes, 1999.
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Comunicação e Linguagem II

Carga horária: 30

Ementa: Fatores de textualidade: textualidade e intertextualidade, coesão e
coerência textual.
Dimensões a leitura. Tipologia textual (NarrativoDescritivo, expositivo, Instrucional). Produção e reflexão de texto. Análise
Linguística.
Bibliografia Básica:
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. 17.ed.
São Paulo: Ática, 2007.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos,
resumos, resenhas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
ROJO, Roxane; SCHNEUWLY, Bernard, DOLZ, Joaquim (col.) Gêneros orais
escritos na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2010.
Bibliografia Complementar:
BARBOSA, Jaqueline P. Trabalhando com gêneros do discurso: narrar.
São Paulo: FTD, 2001.
FAVERO, Leonor Lopes; KOCH, Ingedore G. Villaça. Linguística textual:
introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 4.ed. São Paulo: 1999.
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 12.ed. São
Paulo: Pontes, 2009.
SILVA, Ezequiel Teodoro da. Elementos de pedagogia de leitura. 3.ed.São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
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Didática II

3º PERÍODO
Carga horária: 60

Ementa: A didática e a práxis pedagógica. As interações em sala de aula: o papel
dos professores e dos alunos. A organização e o desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem: planejamento, programas e planos de ensino.
Bibliografia Básica:
CASTRO, Amélia D.; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (org). Ensinar a
ensinar: didática para a escola fundamental e média. 2.ed. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2005.
FRANCO, Maria Amélia Santoro; PIMENTA, Selma Garrido. Didática: embates
contemporâneos. São Paulo: Loyola, 2010.
VEIGA, Ilma Passos A. (coord.) Repensando a didática. 23. ed. Campinas:
Papirus, 2006.
Bibliografia Complementar:
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. 19.ed. Petrópolis: Vozes,
2000.
CORTELAZZO, Angelo Luiz et al. Metodologias ativas e personalizadas de
aprendizagem. 1.ed. São Paulo: Alta Books, 2019.
DIAZ BORDENAVE, J.D.P. Pereira, A.M. Estratégias de ensinoaprendizagem. 21. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. 2.
ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
PIMENTA, S. G.: GONÇALVES, L. G. Saberes pedagógicos e atividade
docente. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

Fundamentos da Educação Infantil
Carga horária: 60
Ementa: Aspectos históricos da Educação Infantil. Documentos Legais.
Relações entre fatores biológicos e sociais, cognitivos e afetivos das crianças.
O educador e o seu trabalho na Educação Infantil.
Bibliografia Básica:
ARRIBAS, Tereza LLeixa (cool.) Educação infantil: desenvolvimento,
currículo e organização escolar. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
COLL, C. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1999.
RIZZO, Gilda. Creche: organização, curriculo, montagem e funcionamento.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
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Bibliografia Complementar:
ARIÈS, Philippe. História Social da criança e da Família. 2. ed. Rio de
Janeiro: Editora Guanabara, 1981.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.
Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil.
Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, 2010. E-book. Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=9769-diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012pdf&Itemid=30192. Acesso em: 24 fev.2019.
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as diretrizes e
bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.
CRAIDY, Carmem; KAERCHER, Gládis E. (org.) Educação infantil: pra que te
quero? Porto Alegre: Artmed, 2001.
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. Educação infantil: fundamentos e
métodos. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2010.

Teorias de Ensino e Aprendizagem

Carga horária: 30

Ementa: Teorias da Aprendizagem e suas implicações nas abordagens de
ensino. Análise do Comportamento Aplicada à Educação (Skinner); Psicanálise
e Educação (Freud); Epistemologia Genética e Construtivismo (Piaget); Teoria
das Inteligências Múltiplas (Gardner); Teoria Psicogenética/Dialética na
Educação (Wallon); Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel); Teoria
Sociocultural (Vygotsky).
Bibliografia Básica:
CARRARA, Kester. Introdução à psicologia da educação: seis abordagens.
São Paulo: Avercamp, 2004.
GHEDIN, Evandro (org.) Teorias psicopedagógicas do ensino
Aprendizagem. Boa Vista: UERR Editora, 2012. E-book. Disponível em:
http://nelsonreyes.com.br/Teorias_Psicopedagogicas_Evandro_Ghedin.pdf.
Acesso em: 28 fev.2019.
VIGOTSKI, Lev Semenovich. O desenvolvimento psicológico na infância.
São Paulo: Martins Fontes, 1999.
Bibliografia Complementar:
CARRARA, Kester. Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São
Paulo: Avercamp, 2004.
GHEDIN, Evandro (org.) Teorias psicopedagógicas do ensino Aprendizagem.
Boa Vista: UERR Editora, 2012. E-book. Disponível em:
http://nelsonreyes.com.br/Teorias_Psicopedagogicas_Evandro_Ghedin.pdf.
Acesso em: 28 fev.2019.
VIGOTSKI, Lev Semenovich. O desenvolvimento psicológico na infância. São
Paulo: Martins Fontes, 1999.
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Currículo

Carga horária: 60

Ementa: Fundamentos e concepções do currículo; As principais teorias
curriculares. Currículo e suas dimensões: histórica, social, ideológica,
epistemológica, didático-pedagógica, política e cultural. Pós-modernidade e
suas implicações para o currículo escolar. Tendências e questões atuais do
currículo de diferentes sistemas de educação, níveis de ensino e de escolas.
Políticas públicas e diretrizes de currículo, planejamento e avaliação na
atualidade. Currículo no cotidiano da escola pública.
Bibliografia Básica:
SACRISTÁN, José Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3.ed.
Porto Alegre: Labor, 2000.
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da
unidade conteúdo/método no processo pedagógico. 4.ed. Campinas: Autores
Associados, 2003.
SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade: uma introdução às teorias
do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
Bibliografia Complementar:
APPLE, Michael W. Política cultural e educação. São Paulo: Cortez, 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília:
MEC, 2018. E-book. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin
al_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
FERNANDES, Cláudia de Oliveira; FREITAS, Luiz Carlos de. Indagações
sobre currículo: currículo e avaliação. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2007. E-book. Disponivel em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf > Acesso em:
2018.
GIROUX, Henry A. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas
políticas em educação. Porto Alegre: Artmed, 1999.
MOREIRA, A. F. (org). Currículo, cultura e sociedade. 9.ed. São Paulo:
Cortez, 2006.
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Alfabetização e Letramento I

Carga horária: 60

Ementa: Aspectos históricos e sociais da alfabetização. Conceitos de
alfabetização e letramento. Bases teóricas que historicamente tem sustentado e
orientado as práticas de alfabetização e letramento no Brasil. Métodos
tradicionais e abordagens contemporâneas do processo ensino/aprendizagem da
alfabetização. Considerações teórico-metodológicas para a prática pedagógica
de alfabetização e letramento. Planejamento e organização dos processos de
alfabetização e letramento. Ambiente alfabetizador.
Bibliografia Básica:
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e lingúistica. São Paulo: Ática, 2009.
FERREIRO, E., TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1999.
SOARES, Magda B. Alfabetização e letramento. 5. ed. São Paulo: Contexto,
2007.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Pró-Letramento: Programa de Formação
Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental:
alfabetização e linguagem, incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência.
Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Básica, 2008. E-book. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
6002-fasciculo-port&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em:
30 jul.2019.
______. Base nacional comum curricular. Brasília: MEC, 2018. E-book.
Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofina
l_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. 25.ed São Paulo: Cortez, 2010.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. Petrópolis: Vozes, 2000.
KRAMER, Sonia. Alfabetização, leitura e escrita formação de professores
em curso. São Paulo: Àtica, 2006.
Comunicação e Linguagem III
Carga horária: 30
Ementa: Fatores de textualidade. Tipologia textual (Narrativo-descritivo,
Expositivo, Instrucional, Argumentativo). Tecnologia como Instrumento para a
produção textual. Produção e Refacção de texto. Análise Linguística.
Bibliografia Básica:
CEREJA, Willian; COCHAR, Thereza. Gramática reflexiva: texto, semântica e
interação. 3.ed. São Paulo: Atual, 2009.
ROJO, Roxane; SCHNEUWLY, Bernard, DOLZ, Joaquim (col.) Gêneros orais
escritos na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2010.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino
de gramática. 11.ed. São Paulo: Cortez, 2006.
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Bibliografia Complementar:
BARBOSA, Jaqueline P. Trabalhando com gêneros do discurso; narrar. São
Paulo: FTD, 2001.
FÁVERO, Leonor Lopes. Lingüística textual: introdução. São Paulo: Cortez,
2007.
KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. 2 ed. São Paulo:
Cortez, 2003.
GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. 4.ed. São Paulo: Ática,
2006.
SILVA, Ezequiel Teodoro da. Elementos de pedagogia de leitura. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.

Didática III

4º PERÍODO
Carga horária: 30

Ementa: A didática e a práxis pedagógica. A elaboração dos Planejamentos e
Planos de Aulas; Projetos Interdisciplinares; Projeto Pedagógico; Práticas de
Ensino; Tecnologias de Ensino; Métodos e Estratégias de ensino para os
diversos níveis da educação.
Bibliografia Básica:
CANDAU, Vera. (org.). Didática em questão. Petrópolis: Vozes, 2000.
GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos Henrique Carrilho. Planejamento na sala de
aula. 14.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.
PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto
político-pedagógico da escola. 2 ed. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire,
2017. – (Guia da Escola Cidadã, v. 7).
Bibliografia Complementar:
CORTELAZZO, Angelo Luiz et al. Metodologias ativas e personalizadas de
aprendizagem. 1.ed. São Paulo: Alta Books, 2019.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e
proposições. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2011.
DÍAZ BORDENAVE, Juan. Estratégias de ensino-aprendizagem. 21. ed.
Petrópolis: Vozes, 2000.
PIMENTA, Selma Garrido (org.) Pedagogia e pedagogos: caminhos e
perspectivas. São Paulo: Cortez, 2015.
VEIGA, Ilma Passos A. (coord.) Repensando a didática. Campinas: Papirus,
2006.
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Alfabetização e Letramento II

Carga horária: 60

Aspectos históricos e sociais da alfabetização. Conceitos de alfabetização e
letramento. Bases teóricas que historicamente tem sustentado e orientado as
práticas de alfabetização e letramento no Brasil. Métodos tradicionais e
abordagens contemporâneas do processo ensino/aprendizagem da alfabetização.
Considerações teórico-metodológicas para a prática pedagógica de alfabetização
e letramento. Planejamento e organização dos processos de alfabetização e
letramento. Ambiente alfabetizador.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Pró-Letramento: Programa de Formação
Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental:
alfabetização e linguagem, incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência.
Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Básica, 2008. E-book. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
6002-fasciculo-port&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em:
30 jul.2019.
FERREIRO, E., TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1999.
SOARES, Magda B. Alfabetização e letramento. 5 ed. São Paulo: Contexto,
2007.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília:
MEC, 2018. E-book. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofina
l_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. 25.ed São Paulo: Cortez, 2010.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. Petrópolis: Vozes, 2000.
LURIA, Alexander Romanovich. O Desenvolvimento da Escrita na Criança. In:
VIGOTSKII, Lev Semenovich. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem.
Tradução Maria da Penha Villalobos. 6. ed. São Paulo: Ícone, 1998.p.143-189.
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. 3 ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2012.
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Avaliação Educacional

Carga horária: 60

Ementa: Avaliação: Aspectos históricos. Teorias e práticas avaliativas.
Conceitos, funções e modalidades. Técnicas e instrumentos de avaliação.
Avaliações externas em larga escala e as políticas públicas.
Bibliografia Básica:
DALBEN, Ângela Imaculada L. de Freitas. Conselho de classe e avaliação:
perspectivas na gestão pedagógica da escola. 3.ed. Campinas, SP: Papirus,
2006.
ESTEBAN, Maria Tereza. O que sabe quem erra? Reflexões sobre a avaliação
e fracasso escolar. 4.ed. Rio de Janeiro, Dp& A, 2006.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo:
Cortez, 2000.
Bibliografia Complementar:
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação
para uma sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. São Paulo:
Cortez, 2000.
ESTEBAN, Maria Tereza. Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos.
Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto
Alegre: Mediação, 2005.
MENDEZ, J.M.A. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
MORETTO, Vasco Pedro. Prova: um momento privilegiado de estudo, não um
acerto de contas. 9.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010.
Dificuldades de Aprendizagem e Medidas Educacionais

Carga horária: 30

Ementa: Fatores que contribuem e interferem na aprendizagem: fatores
emocionais, sociais, cognitivos e neurobiológicos. Dificuldades de aprendizagem
e transtornos de aprendizagem: diferença conceitual e características. Tipos de
transtornos de Aprendizagem: Leitura, Escrita e Aritmética. Intervenções
pedagógicas nas dificuldades de leitura, escrita e aritmética. Sondagem e
Avaliação no contexto escolar. Quando encaminhar para especialistas.
Bibliografia Básica:
PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem.
Porto Alegre: Artmed, 1992.
ROTTA, N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R. S. (org.). Transtornos da
aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. 2. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2016.
SMITH, C., & STRICK, L. Dificuldades de aprendizagem de A a Z. Porto
Alegre, RS: Artes Médicas, 2001.
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Bibliografia Complementar:
BOSSA, Nadia A. Dificuldades de aprendizagem: o que são? Como tratá-las?
Porto Alegre: Artmed, 2000.
MARTINELLI, Selma de Cássia et al. (org.) Dificuldades de aprendizagem no
contexto psicopedagógico. São Paulo: Vozes, 2012.
PIERRE, Vianin. Estratégias de ajuda a alunos com dificuldades de
aprendizagem. São Paulo: Penso, 2013.
SANCHES, Jesus Nicasio Garcia. Dificuldades de aprendizagem e
intervenção psicopedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2004.
WEISS, Maria Lucia L. Vencendo as dificuldades de aprendizagem escolar.
São Paulo: Wak, 2009.

Literatura Infanto Juvenil

Carga horária: 30

Ementa: Formação Histórica da Literatura Infanto Juvenil. O lugar da Literatura
Infanto-Juvenil no Universo Literário. Metodologia do Ensino de Literatura. A
Formação do leitor Literário. Estética da recepção. Poesia infantil. Análise de
obras em circulação.
Bibliografia Básica:
ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil – gostosuras e bobices. SP:
Scipione, 1997.
COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. São Paulo:
Moderna, 2000.
LAJOLO, Marisa Literatura Infantil Brasileira. 6.ed. São Paulo: Atica, 2006.
Bibliografia Complementar:
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fada. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1980.
CADEMARTORI, Lígia. O que é Literatura infantil. São Paulo: Brasileense,
2006.
CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura infantil: teoria e prática. São
Paulo: Ática, 2003.
PALO, Maria Jose; OLIVEIRA, Maria Rosa D. Literatura infantil: voz da criança.
São Paulo: Ática, 2003.
ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e história da literatura. São Paulo:
Ática, 1989.
Fundamentos e Metodologia do Corpo e Movimento Carga horária: 30
Ementa: O Movimento Humano em sua intencionalidade, historicidade, sentido,
significado; o movimento e a BNCC; Movimento e o processo de ensinoaprendizagem. Influência histórica e cultural no corpo e nos movimentos.
Experiências didático-pedagógicas com o movimento em situações educativas
na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Bibliografia Básica:
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ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: técnicas e jogos pedagógicos.
11.ed. São Paulo. Loyola, 2003.
LAPIERRE, André. A simbologia do movimento: psicomotricidade e educação.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.
RIZZI, Leonor; HAYDT, Regina Célia. Atividades lúdicas na educação da
criança. 7. ed. São Paulo: Ática, 2004.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago.
2019.
______. Base nacional comum curricular. Brasília: MEC, 2018. E-book.
Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofina
l_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
GONÇALVES, Fátima. Psicomotricidade & educação física. São Paulo:
Cultural RBL, 2010.
GONÇALVES, Maria Augusta Salin. Sentir, pensar, agir: corporeidade e
educação. Campinas: Papirus, 2005.
LE BOULCH, Jean. O desenvolvimento psicomotor: do nascimento aos 6
anos. 7.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

Fundamentos do Ensino Fundamental

Carga horária: 30

Ementa: Documentos Legais. Diretrizes curriculares para educação básica.
Compromisso com a aprendizagem do aluno. Postura teórico metodológico do
Educador. Construção Histórica.
Bibliografia Básica:
CASTRO, Amélia D; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (org.). Ensinar a
ensinar: didática para a escola fundamental e média. 2.ed. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2005.
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. Campinas: Papirus, 2004.
TARDIF, Mauricio. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis:
Vozes, 2002.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago.
2019.
MACIEL, Francisca Izabel Pereira; BAPTISTA, Mônica Correia; MONTEIR, Sara
Mourão. A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental
de nove anos. Belo Horizonte, UFMG/FAE/CELE, 2009. E-book. Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
4034-crianca-seis-anos-opt&category_slug=marco-2010-pdf&Itemid=30192.
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Acesso em: 24 fev.2019.
KRAMER, Sonia. A infância e a sua singularidade. In: BRASIL. Ministério da
Educação. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da
criança de seis anos de idade. Ministério da Educação. Secretaria de Educação
Básica. Brasília: Ministério da Educação, 2006.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Ensino fundamental de nove
anos: orientações pedagógicas para os anos iniciais. Curitiba: Secretaria de
Estado da Educação 2010.
SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. 17.ed. São
Paulo: Ática, 2005.
Estágio Supervisionado I

Carga horária: 80

Ementa: Processo integrador de conhecimentos, habilidades e atitudes. Período
de experiências pessoais e profissionais. Trabalho de campo orientado para o
processo de observação, caracterização e reconhecimento dos espaços
educativos.
Bibliografia Básica:
ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 8.ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e auto imagens. 9.ed.
Petrópolis: Vozes, 2007.
SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.
Bibliografia Complementar:
CAMBÉ. Secretária Municipal de Educação. Currículo para a Rede Pública
Municipal de Ensino de Cambé, Ensino fundamental anos iniciais. Cambé: A
Secretaria, 2016. Disponível
em: http://www.cambe.pr.gov.br/site/curriculoeducacao.html. Acesso em: 9 out.
2019.
HERNANDES, F; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de
trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artmed, 1998.
LIMA, Angela Maria de Souza. Estágio, formação e trabalho docente:
experiências das jornadas/cursos do FOPE- Prodocência. Londrina: UEL, 2014.
PICONEZ, S. C. B. A prática de ensino: e o estágio supervisionado. São Paulo:
Papirus, 2006.
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade
teoria e prática. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2006.

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 2020

5º PERÍODO
Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa I Carga horária: 30
Ementa: Linguagem oral e escrita. Variação Linguística. O trabalho Metodológico
com as Práticas discursivas (Literatura, Oralidade, Escrita), análise linguísticas
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O contexto de Produção dos testos. As
diferentes situações de comunicação. Gêneros textuais. A interpretação. A leitura
como processo de ensino. Aspectos morfossintáticos da língua portuguesa como
processo de ensino. Planejamento e avaliação no ensino de Língua Portuguesa.
Analise de material didático em circulação. Apoio Pedagógico para alunos com
dificuldade de aprendizagem.
Bibliografia Básica:
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo:
Parábola Editorial, 2003.
GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. 4.ed. São Paulo: Ática,
2006.
ROJO, Roxane; SCHNEUWLY, Bernard, DOLZ, Joaquim (col.) Gêneros orais
escritos na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2010.
Bibliografia Complementar:
ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem
pedra no caminho. São Paulo: Parábola, 2007.
FÁVERO, Leonor Lopes. Linguística textual: introdução. 8.ed. São Paulo:
Cortez, 2007.
FRANCO, Ângela. Metodologia do ensino: língua portuguesa. Belo Horizonte:
Lê, 1997.
ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. 4.ed. São
Paulo: Contexto, 2010.
SOARES, Magda B. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo:
Ática, 2006.
Fundamentos e Metodologia da Arte I

Carga horária: 60

Ementa: A arte na educação. O ensino da Arte no Brasil. As artes visuais como
instrumento de socialização e aprendizado da formação humana.
Desenvolvimento da percepção, expressividade, sensibilidade e criatividade
artística do professor/aluno. A criança e a arte. A criança e o desenho. O
reconhecimento da Arte-Educação na formação docente.
Bibliografia Básica:
BUORO, Anamélia B. O olhar em construção: uma experiência de ensino e
aprendizagem da arte na escola. São Paulo: Cortez, 2003.
DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho. São Paulo: Scipione, 2003.
FERRAZ, Maria Heloiza. Metodologia do ensino da arte. 2.ed. São Paulo:
Cortez, 1999.
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Bibliografia Complementar:
ARROYO, Miguel G. Oficio de mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2007.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros curriculares nacionais: 1ª a 4ª série: arte Brasília: SEF/MEC,
1997. v.6.
. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular
nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il.
MACHADO, Maria Clara. 100 Jogos dramáticos: teatro. 2.ed. Rio de Janeiro:
Agir,2001.
PILLAR, Analice Dutra. Fazendo artes na alfabetização: artes plásticas e
alfabetização. Geempa. Porto Alegre. Editora Kuarup, 1993.

Fundamentos e Metodologia da Matemática I

Carga horária: 60

Ementa: Matemática como linguagem e análise de questões relevantes para o
professor da Educação Infantil; Matemática como comunicação; Fundamentação
psicológica do ensino de matemática; O papel do lúdico no ensino de matemática;
Referências curriculares no domínio de matemática na Educação Infantil;
Recursos metodológicos para o ensino de matemática: o jogo, brincadeiras e os
materiais estruturados, a história do conceito, a resolução de problemas ;
Atividade de ensino: definição e adequação aos objetivos; Unidades didáticas do
ensino de matemática: Sistema de Numeração Decimal – correspondência; um a
um, agrupamento, ordenação, inclusão hierárquica, valor posicional; Noções de
Geometria e medidas; Noções de pré-álgebra; Noções de Operações aritméticas;
Noções de Estatística e probabilidade.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, Mercedes; BAIRRAL, Marcelo Almeida (org.) Matemática e a
educação infantil: investigações e possibilidades de práticas pedagógicas. Rio
de Janeiro: Vozes, 2012.
PANIZZA, Mabel. Ensinar matemática na educação infantil e nas séries
iniciais. Porto Alegre: Artmed, 2006.
SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; CANDIDO, Patrícia. Brincadeiras
infantis nas aulas de matemática: matemática de 0 a 6. Porto Alegre: Artmed,
2000. v. 1.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília:
MEC, 2018. E-book. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofina
l_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
KAMII, Constance. A criança e o número: implicações educacionais da teoria
de Piaget para a atuação de junto a escolares de 4 a 6 anos. 31.ed.Campinas:
Papirus, 2003.
SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A matemática na educação infantil: a teoria
das inteligências múltiplas na prática escolar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul ,
2000.
SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; CANDIDO, Patrícia. Resolução de
problemas. Porto Alegre: Artmed, 2000, v.2.
. Figuras e formas. Porto Alegre: Artmed, 2003, v.3.
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Fundamentos e Metodologia das Ciências I

Carga horária: 30

Ementa: Diferentes enfoques do Ensino de Ciências e suas implicações no
processo educativo. Alternativas metodológicas e elementos didáticos no Ensino
de Ciências. Introdução à Educação Ambiental. O Ensino de Ciências nos
diferentes contextos (EJA, Educação especial e outros). Planejamento e
avaliação.
Bibliografia Básica:
ASTOLFI, Jean-Pierre. A didática das ciências. Tradução Magda S. Fonseca.
Campinas: Papirus, 2006.
CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves. Didática das
ciências: o ensino-aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999.
SANTOS, Maria Ângela. Biologia educacional. São Paulo: Ática, 1999.
Bibliografia Complementar:
BECKER, Fernando. A epistemologia do professor: o cotidiano da escola.
Petrópolis: Vozes, 2000.
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982.
COLL, César. et al. O construtivismo em sala de aula. 6. ed. São Paulo: Ática,
1999.
KRASILCHIK, Myriam. O professor e o currículo das ciências. São Paulo:
Edusp, 1987.
REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense,
2004.
Pesquisa e Educação II

Carga horária: 30

Ementa: Metodologia e Método para investigar o problema de pesquisa. Tipos
de pesquisa. Universo e amostra. Métodos de coleta de dados. Tratamento dos
dados. Limitações dos métodos. Normatização técnica e formatação de
trabalhos acadêmicos e científicos.
Bibliografia Básica:
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica.
São Paulo: Atlas, 2007.
LAVILLE, C. DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999.
Bibliografia Complementar:
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza.
Fundamentos de metodologia científica: um guia para a iniciação científica.
2.ed. São Paulo: Makron Books, 2000.
CERVO, A.L; BERVIAN, P.A. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Makron
Books, 1996.
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos,
resumos, resenhas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
SALOMON, Décio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2013
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 22 ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
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Estágio Supervisionado II

Carga horária: 80

Ementa: Processo integrador de conhecimentos, habilidades e atitudes. Período
de experiências pessoais e profissionais no exercício orientado da prática
docente. Observação, planejamento e intervenção no processo de ensino e
aprendizagem no contexto da Educação Infantil.
Bibliografia Básica:
ARRIBAS, Tereza LLeixa ( cool..) Educação infantil: desenvolvimento,
currículo e organização escolar. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004
CRAIDY, Carmem; KAERCHER, Gládis E. (org.) Educação infantil: pra que te
quero? Porto Alegre: Artmed, 2001.
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. Educação infantil: fundamentos e
métodos. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2010.
Bibliografia Complementar:
CAMBÉ. Secretária Municipal de Educação. Currículo para a Rede Pública
Municipal de Ensino de Cambé, Ensino fundamental anos iniciais. Cambé:
A Secretaria, 2016. Disponível
em: http://www.cambe.pr.gov.br/site/curriculoeducacao.html. Acesso em: 9 out.
2019.
FONTANA, Roseli A. Cação. Como nos tornamos professores. 3. ed Belo
Horizonte: Autêntica, 2005.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Orientações pedagógicas da educação infantil: estudos e reflexões para
organização do trabalho pedagógico 2. ed. Curitiba: SEED/PR., 2015. E-book.
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/orientacoes_pedagogi
cas_educacao_infantil_vol1.pdf. Acesso em: 30 jul.2019.
PICONEZ, S. C. B. A prática de ensino: e o estágio supervisionado. São
Paulo: Papirus, 2006.
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade
teoria e prática. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2006.
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Fundamentos e Metodologia da Geografia I

Carga horária: 30

Ementa: Concepções da geografia e implicações no processo educativo.
Correntes e tendências no ensino da geografia e articulação teórico-prático dos
principais métodos, técnicas e recursos utilizados na geografia. A construção do
conhecimento geográfico. Critérios para a seleção de conteúdos da
Geografia. Planejamento e avaliação.
Bibliografia Básica:
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (org). Geografia em sala de aula: práticas e
reflexões. 4.ed. Porto Alegre: URGS, 2003.
MENDONÇA, F.; KOZEL, Salete (Org). Elementos de Epistemologia da
Geografia Contemporânea. Curitiva: Ed. Da EFPR, 2004.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. São Paulo: Record, 2000.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, R. D.; PASSINI, E. Y. O espaço geográfico: ensino e representação.
São Paulo: Contexto, 2006.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.) A geografia na sala de aula. 7.ed. São
Paulo: Contexto, 2005.
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (org). Ensino de geografia: práticas e
textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000.
KOZEL, Salete; FILIZOLA, Roberto. Didática de geografia: memórias da terra, o
espaço vivido. São Paulo: FTD, 1996.

Fundamentos e Metodologia da História I

Carga horária: 30

Ementa: Diferentes enfoques da História e suas implicações no processo
educativo. Análise da situação do ensino de História na realidade educacional
brasileira e a obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira,
inclusive na formação de professores. Alternativas metodológicas e elementos
didáticos no ensino da História. Práticas e desenvolvimento de habilidades de
ensino de História. Historiografia.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília,
2018. E-book. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf. Acesso em: 25 fev.2019.
KARNAL, Leandro (org). História na sala de aula: conceitos, práticas e
propostas. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2004.
PINSK, Jayme (org). O ensino de história e a criação do fato.11.ed. São Paulo:
Contexto, 2004.
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Bibliografia Complementar:
BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. 12.ed São Paulo:
Contexto, 2013.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.
______. Diretrizes curriculares nacionais para educação nacional da
relações ètnico – raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira
e africana. Brasilia: MEC, 2004.
PARANÁ. Secretaria da Educação. Referencial curricular do Paraná:
princípios, direitos e orientações. Curitiba: Consed, 2018. E-book. Disponível
em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_curr
icular_parana_cee.pdf. Acesso em: 26 fev.2019.
PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do ensino de história e a geografia.
São Paulo: Cortez, 1994.
6º PERÍODO
Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa II Carga horária: 60
Ementa: Trabalho Metodológico com as práticas discursivas (LEITURA E
ESCRITA) nos anos iniciais do Ensino fundamental. Análises Linguísticas. A leitura
como processo de ensino. Aspectos fonológicos e semânticos da língua
Portuguesa como processo de ensino. Gêneros discursivos/textuais. Produção de
texto a partir dos diversos gêneros. Princípios de construção textual do sentido
(coesão e coerência) intertextualidade. Refacção textual. A avaliação no ensino de
Língua Portuguesa. Analise de material didático em circulação. Apoio Pedagógico
para alunos com dificuldade de aprendizagem em Língua
Portuguesa.
Bibliografia Básica:
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo:
Parábola, 2003.
ROJO, Roxane; SCHNEUWLY, Bernard, DOLZ, Joaquim (col.) Gêneros orais
escritos na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2010.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino
da gramática. 11ed. São Paulo: Cortez, 2006.
Bibliografia Complementar:
GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. 7.ed. São
Paulo: Contexto, 2010.
KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2003.
MARCUSCHI, Luís
Antonio.
Da
fala para a
escrita:
atividades de retextualização.10. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
MICHELETTI, Guaraciaba, Leitura e construção do real: o lugar da poesia na
ficção. São Paulo: Cortez, 2000.
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Fundamentos e Metodologia das Ciências II

Carga horária: 30

Ementa: A importância do Programa de Saúde no processo educacional.
Instrumentalização para o Ensino das Ciências, suporte teórico do professor para
o ensino de ciências, laboratório e investigação de campo. Preservação
Ambiental e Consumo Sustentável. Organização curricular de Ciências. O ensino
das Ciências nos diferentes contextos (Educação Infantil, EJA, Educação
Especial e outros). Planejamento e Avaliação.
Bibliografia Básica:
ASTOLFI, Jean-Pierre. A didática das ciências. Tradução Magda S. Fonseca.
Campinas: Papirus, 1990.
CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves. Didática de
ciências: o ensino-aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999.
SANTOS, Maria Ângela. Biologia educacional. 17.ed. São Paulo: Atica, 1999.
Bibliografia Complementar:
BECKER, Fernando. A epistemologia do professor: o cotidiano da escola.
Petrópolis: Vozes, 2000.
BIZZO, Nélio. Ciências: fácil ou difícil? 2.ed. São Paulo: Ática, 2000.
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1982.
COLL, César et al. O construtivismo em sala de aula. 6. ed. São Paulo: Ática,
1999.
KRASILCHIK, Myriam. O professor e o currículo das ciências. São Paulo:
Edusp, 1987.

Fundamentos e Metodologia da Matemática II

Carga horária: 60

Ementa: Concepções sobre a Matemática e consequências para o ensino;
Metodologias para o ensino da Matemática. Abordagem crítica de temas
selecionados entre os conteúdos a serem ensinados na Escola Básica; Eixos
curriculares – Números e Álgebra; Geometrias e Medidas; Tratamento da
Informação; Materiais didáticos para o ensino de Matemática; Planejamento e
avaliação de atividades didáticas em Matemática. Currículos de Matemática
(conteúdos, forma de organização).
Bibliografia Básica:
FONSECA, Maria da Conceição; LOPES, Maria Penha; BARBOSA, Maria da
Graça; OMES, Maria Laura M.; DAYRELL, Monica Maria M. Ensino de
geometria na escola fundamental: três questões para a formação do
professor dos ciclos iniciais. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
NACARATO, Adair Mendes; MENGALI, Brenda L da Silva; PASSOS, Carmem
L. B. A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios
do ensinar e do aprender. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
PANIZZA, Mabel. Ensinar matemática na educação infantil e nas séries
iniciais. Porto Alegre: Artmed, 2006.
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Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília:
MEC, 2018. E-book. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofina
l_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
KAMII, Constance. A criança e o número: implicações educacionais da teoria
de Piaget para a atuação de junto a escolares de 4 a 6 anos. 31.ed. Campinas:
Papirus, 2003.
SMOLE, Kátia Cristina. Diniz, Maria Ignez. Cândido, Patricia. Brincadeiras
infantis nas aulas de matemática. Porto Alegre: Artmed, 2000.
. Resolução de problemas. Porto Alegre: Artmed, 2000.
. Figuras e formas. Porto Alegre: Artmed, 2003.
Trabalho de Conclusão de Curso I

Carga horária: 30

Ementa: Pressupostos teóricos metodológicos para elaboração de Projeto de
Pesquisa; o trabalho de pesquisa articulado à prática pedagógica. A redação final
e as normas para apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso.
Bibliografia Básica:
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza.
Fundamentos de Metodologia científica: um guia para a iniciação científica.
2.ed. São Paulo: Makron Books, 2000.
FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional.10. ed. São
Paulo: Cortez, 2006.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia
científica. 6.d. São Paulo: Atlas, 2007.
Bibliografia Complementar:
CERVO, A.L; BERVIAN, P.A. Metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Makron
Books, 1996.
DEMO, Pedro. Pesquisa: principio científico e educativo. 10.ed. São Paulo:
Cortez, 2003.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da
ciência e prática da pesquisa. 18.ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos.
4.ed. São Paulo: Atlas, 1996.
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Fundamentos e Metodologia da História II

Carga horária: 30

Ementa: Diferentes enfoques da História e suas implicações no processo
educativo. Análise da situação do ensino de História na realidade educacional
brasileira. Alternativas metodológicas e elementos didáticos no ensino da
História. Treinamento de habilidades de ensino e construção de materiais
didáticos. Historiografia.
Bibliografia Básica:
KARNAL, Leandro (org). História na sala de aula: conceitos, práticas e
propostas. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2004.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Ensino fundamental de nove
anos: orientações pedagógicas para os anos iniciais. Curitiba: Secretaria de
Estado da Educação 2010.
PINSK, Jayme (org). O ensino de história e a criação do fato. 11.ed. São
Paulo: Contexto, 2004.
Bibliografia Complementar:
BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. 12.ed. São
Paulo: Contexto, 2013.
BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para
educação nacional da relações ètnico – raciais e para o ensino de história
e cultura afro-brasileira e africana. Brasilia: Mec, 2004.
COELHO, Wilma de Nazaré Baía (org.). A educação e relações raciais:
conceituação e historicidade. São Paulo: Livraria da Física, 2010.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Referencial curricular do
Paraná: princípios, direitos e orientações. Curitiba: Consed, 2018. E-book.
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_cu
rricular_parana_cee.pdf. Acesso em: 26 fev.2019.
PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do ensino de história e a
geografia. São Paulo: Cortez, 1994.

Fundamentos e Metodologia da Arte II

Carga horária: 30

Ementa: A arte e suas linguagens (teatro, música, dança) como práticas de
ensino na educação infantil e fundamental. Contribuição da música do teatro e
da dança artísticas nos aspectos e características do desenvolvimento
emocional, intelectual, físico, perceptual, social, estético e criador. O uso da arte
como recurso didático no processo ensino-aprendizagem. Educação da
sensibilidade e da corporeidade no desenvolvimento da criatividade humana. A
cultura Afro-brasileira.
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Ementa: A arte e suas linguagens (teatro, música, dança) como práticas de
ensino na educação infantil e fundamental. Contribuição da música do teatro e
da dança artísticas nos aspectos e características do desenvolvimento
emocional, intelectual, físico, perceptual, social, estético e criador. O uso da arte
como recurso didático no processo ensino-aprendizagem. Educação da
sensibilidade e da corporeidade no desenvolvimento da criatividade humana. A
cultura Afro-brasileira.
Bibliografia Básica:
FERRAZ, Maria Heloiza. Metodologia do ensino da arte. 2.ed. São Paulo:
Cortez,1999.
MARTINS, Mirian C. F. D. Didática do ensino de arte: a língua do mundo:
poetizar, fruir, conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998.
REVERBEL, Olga Garcia. Um caminho do teatro na escola. São Paulo:
Scipione, 1997.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília:
MEC, 2018. E-book. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin
al_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
.. Referencial curricular nacional para a educação infantil.
Brasília: MEC/SEF, 1998. v.3
COELHO, Wilma de Nazaré Baía (Org.). A educação e relações raciais:
conceituação e historicidade. São Paulo: Livraria da Física, 2010. (Coleção
Contextos da Ciência).
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. São Paulo: Global, 2013.
MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. 2. ed. São
Paulo: Contexto, 2014.

Fundamentos e Metodologia da Geografia II

Carga horária: 30

Ementa: Aprendizagem e proposições metodológicas para a construção de
conceitos. Fundamentos metodológicos do ensino de Geografia. Objetivo e
objeto do ensino de geografia na escola básica. Organização e seleção dos
conteúdos. Conceitos básicos do ensino de geografia. Aprendizagem e didática
em Geografia. Prática Laboratorial.
Bibliografia Básica:
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (org). Geografia em sala de aula:
práticas e reflexões. 4.ed. Porto Alegre: URGS, 2003.
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de
conhecimentos.Campinas: Papirus, 1998.
MENDONÇA, F.; KOZEL, Salete (org). Elementos de epistemologia da
geografia Contemporânea. Curitiva: Ed. Da EFPR, 2004.
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Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, R. D.; PASSINI, E. Y. O espaço geográfico: ensino e
representação. São Paulo: Contexto, 2006.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago.
2019.
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.) A geografia na sala de aula. 7.ed. São
Paulo: Contexto, 2005.
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (Org). Ensino de geografia: práticas e
textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000.
KOZEL, Salete; FILIZOLA, Roberto. Didática de geografia: memórias da terra,
o espaço vivido. São Paulo: FTD, 1996.

Estágio Supervisionado III
Carga horária: 80
Ementa: Processo integrador de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Período de experiências pessoais e profissionais no exercício orientado da
prática docente. Observação, planejamento e intervenção no processo de
ensino e aprendizagem no contexto dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília,
2018. E-book. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf. Acesso em: 25 fev.2019.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Ensino fundamental de nove
anos: orientações pedagógicas para os anos iniciais. Curitiba: SEED, 2010.
______. Secretaria de Estado da Educação. Referencial curricular do
Paraná: princípios, direitos e orientações. Curitiba: Consed, 2018. E-book.
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/bncc/2018/referencial_c
urricular_parana_cee.pdf. Acesso em: 26 fev.2019.
Bibliografia Complementar:
CAMBÉ. Secretária Municipal de Educação. Currículo para a Rede Pública
Municipal de Ensino de Cambé, Ensino fundamental anos
iniciais. Cambé: A Secretaria, 2016. Disponível
em: http://www.cambe.pr.gov.br/site/curriculoeducacao.html . Acesso em: 9
out. 2019.
CUNHA, M. I. O bom professor e a sua prática. Campinas: Papirus, 2004.
DÍAZ BORDENAVE, Juan; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino aprendizagem. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica.
2.ed. Campinas: Autores Associados, 2003.
VEIGA, I. P. A. Projeto político pedagógico da escola: uma construção
possível. Campinas: Papirus, 2000.
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7º PERÍODO
Fundamentos e Metodologia da Educação Física

Carga horária: 30

Ementa: Importância, Concepções, Funções e Tendências Pedagógicas da
Educação Física Escolar. Análise da situação do Ensino de Educação Física na
realidade educacional brasileira. A Educação Física e os documentos Oficiais
(LDBEN e BNCC). Educação Física Inclusiva. Organização Curricular da
Educação Física Escolar para crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.
Bibliografia Básica:
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e
educação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
RIZZI, Leonor; HAYDT, Regina Célia. Atividades lúdicas na educação da
criança. 7 ed. São Paulo: Ática, 2004.
SOARES, Carmem Lúcia et al. Metodologia do ensino da educação física.
2.ed. São Paulo: Cortez, 2009.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago.
2019.
______. Base nacional comum curricular. Brasília: MEC, 2018. E-book.
Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin
al_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. (org.). O brincar e suas teorias. São Paulo:
Pioneira, 2002.

LAPIERRE, André. A simbologia do movimento: psicomotricidade e
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.
MOREIRA, Wagner Wey. Educação física escolar: uma abordagem
fenomenológica. 3.ed. Campinas: Unicamp, 1995.
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Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico I

Carga horária: 60

Ementa: Organização do trabalho pedagógico: pressupostos teóricos. A
problematização do processo de ensino e aprendizagem como eixo norteador
da organização do trabalho pedagógico. Aprendizagem e ensino de qualidade.
Bibliografia Básica:
MEDINA, Antonia da Silva. Supervisão escolar, da ação exercida à ação
repensada. 2.ed. Porto Alegre: Age, 2002.
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo.
São Paulo. EPU.1986.
RANGEL, Mary (org.) Supervisão pedagógica: princípios e práticas.
Campinas: Papirus, 2006.
Bibliografia Complementar:
ALARCÃO, Isabel. (org.) Escola reflexiva e supervisão: uma escola em
desenvolvimento e aprendizagem. Porto – Portugal: Porto Editora, 2000.
BICUDO, Maria
Aparecida V. Formação do Educador e Avaliação
Educacional: formação inicial e contínua. São Paulo. UNESP. 1999.
FARIA, Wilson de. Aprendizagem e planejamento de ensino. São Paulo.
Cortez. 1989.
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 3.ed. São
Paulo: Atica, 2006.
PIMENTA, Selma Garrido. O pedagogo na escola pública: uma proposta de
atuação. 4.ed. São Paulo: Loyola, 2002.

Trabalho de Conclusão de Curso II

Carga horária: 30

Ementa: A construção do Trabalho de Conclusão de Curso – O processo de
elaboração da Pesquisa: Seleção de método, instrumentos e aplicação.
Bibliografia Básica:
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza.
Fundamentos de Metodologia científica: um guia para a iniciação científica.
2.ed. São Paulo: Makron Books, 2000.
FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 10. ed. São
Paulo: Cortez, 2006.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia
científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
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Bibliografia Complementar:
CERVO, A.L; BERVIAN, P.A. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo:
Makron Books, 1996.
DEMO, Pedro. Pesquisa: principio científico e educativo. 10.ed. São Paulo:
Cortez, 2003.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da
ciência e prática da pesquisa. 18.ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos.
4.ed. São Paulo: Atlas, 1996.

Educação de Jovens e Adultos

Carga horária: 30

Ementa: Evolução das concepções da EJA. A EJA e a Educação Popular.
Evolução histórica da EJA no Brasil. Fundamentos pedagógicos da EJA.
Fundamentos e metodologia da alfabetização de jovens e adultos.
Bibliografia Básica:
BARCELLOS, Valdo. Avaliação na educação de jovens e adultos: uma
proposta solidária e cooperativa. São Paulo: Vozes, 2014.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 28. ed. Rio de Janeiro Paz e Terra,
2000.
RÊSES, Erlando da Silva (org.) Educação de jovens e adultos trabalhadores
políticas e experiências da integração à educação profissional. São Paulo:
Mercado das Letras, 2017.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) Construção coletiva: contribuições à educação de jovens
e adultos. Brasília: UNESCO, MEC, RAAAB, 2006. E-book. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=655-vol3const-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 17 jun.2019.
FREIRE, Paulo. Conscientização teoria e pratica da libertação. São Paulo:
Centauro, 2001.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Diretrizes
curriculares da educação de jovens e adultos. Curitiba: SEED, 2006.
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_eja.pdf
Acesso em: 17 jun.2019.
PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. 14.ed. São
Paulo: Cortez, 2005.
ROMÃO, José Eustáquio; GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. Educação de
jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 2.ed. São Paulo: Cortez, Instituto
Paulo Freire, 2000.
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Fundamentos da Educação Especial e Inclusão I Carga horária: 30
Ementa: História da deficiência e da educação especial. Concepção de
integração e inclusão. A terminologia na educação especial: mudanças
conceituais. Filmografia; conceituação e classificação das principais
necessidades especiais O processo pedagógico e a diversidade. Família no
processo de inclusão. Declaração de Salamanca. Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica e Legislação. Avaliação crítica e
perspectiva de atuação dos profissionais na educação inclusiva.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a educação especial. 4.ed. Rio de
Janeiro: WVA, 2007.
COLL, César, et al. Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos de
desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 2.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2004. v.3 .
PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem.
Porto Alegre: Artmed, 2008.
Bibliografia Complementar:
ADAMUZ, Regina Celia. Inserção de um aluno deficiente em classe
comum: uma reflexão sobre a prática pedagógica. Londrina: EDUEL, 2003.
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Declaração de salamanca: sobre
princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais.
Brasília: [s.n.], 1994. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 5 ago.
2019.
CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto
Alegre: Mediação, 2004.
MAZZOTTA, Marcos. Educação especial no Brasil: história e políticas
públicas. 5. ed. SãoPaulo: Cortez, 2005.
STAINBACK, Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para
educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999.
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Educação Não formal

Carga horária: 30

Ementa: Organização do Trabalho Pedagógico em espaços de educação não
formal. Estudo teórico-prático de ações coletivas da população, organizadas em
práticas socioculturais que se expressam em movimentos sociais,
organizações, ONGs, associações e conselhos. A relação entre educação e
projeto político ideológico nos movimentos sociais. Perspectivas de atuação do
pedagogo.
Bibliografia Básica:
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense,
2006.
GOHN, M. G Educação não formal e educador social: atuação no
desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2012.
TRILLA, Jaume; GHANEM, Elie et al. Educação formal e não formal: pontos
e contrapontos. São Paulo: Summus, 2008.
Bibliografia Complementar:
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica
educativa. 29.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.
______. Pedagogia do oprimido. 28. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome.
Adolescências, juventudes e socioeducativo: concepções e fundamentos.
1.ed. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, 2009
MARINO, Germán; CENDALES, Lola. Educação não-formal e educação
popular. São Paulo: Loyola, 2006.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 38.ed. São Paulo: Cortez, 2006.

Libras I

Carga horária: 30

Ementa: Aquisição do léxico da LIBRAS. Alfabeto manual. Parâmetros e
estrutura lingüística. Expressão Facial e Corporal.Reprodução de sinais.
Característica da surdez. Cultura e Identidade surda.
Bibliografia Básica:
FELIPE, Tânia A. Libras em contexto: curso básico: livro do estudante Rio de
Janeiro: Walprint, 2009.
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais
brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2009.
. Educação de surdos. Aquisição da linguagem. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
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Bibliografia Complementar:
ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & inclusão educacional. Rio de Janeiro:
Arara Azul, 2010.
CAPOVILLA, Fernando César, RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário
enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira. 3.ed.São
Paulo: Edusp- Editora da Universidade de São Paulo, 2013. v.1.
. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais
brasileira. 3.ed. São Paulo: Edusp- Editora da Universidade de São Paulo,
2013. v.2
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos III. Rio de Janeiro: Artes
Arara Azul, 2008.
SILVA, Ivani Rodrigues, KAUCHAKJE, Samira, GESUELI, Zilda. Cidadania,
surdez e linguagem: desafios e realidades. São Paulo: Plexus, 2003.

Estágio Supervisionado IV

Carga horária: 80

Ementa: Processo integrador de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Período de experiências pessoais e profissionais. Trabalho de campo orientado
para o processo de observação e intervenção na Educação de Jovens e Adultos
em seus níveis (Alfabetização, Fases I e II, Ensino Médio e Gestão).
Acompanhamento e análise das propostas de educação não formal.
Bibliografia Básica:
BARCELLOS, Valdo. Avaliação na educação de jovens e adultos: uma
proposta solidária e cooperativa. São Paulo: Vozes, 2014.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 28. ed. Rio de Janeiro Paz e Terra,
2000.
RÊSES, Erlando da Silva (org.) Educação de jovens e adultos
trabalhadores políticas e experiências da integração à educação
profissional. São Paulo: Mercado das Letras, 2017.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
SECAD) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) Construção coletiva: contribuições à educação de jovens
e adultos. Brasília: UNESCO, MEC, RAAAB, 2006. E-book. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=655-vol3const-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 17 jun.2019.
FREIRE, Paulo. Conscientização teoria e pratica da libertação. São Paulo:
Centauro, 2001.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Diretrizes
curriculares da educação de jovens e adultos. Curitiba: SEED, 2006.
Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_eja.pdf
Acesso em: 17 jun.2019.
PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. 14.ed. São
Paulo: Cortez, 2005.
ROMÃO, José Eustáquio; GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. Educação de
jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 2.ed. São Paulo: Cortez, Instituto
Paulo Freire, 2000.
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Tópicos Especiais em Educação

Carga horária: 30

Ementa:
Abordagem de tópicos no campo da educação e das práticas pedagógicas
relevantes para a formação do professor; Contextos e tendências atuais na
Educação. A escola e seus professores no Brasil.
Bibliografia Básica:
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense,
2013.
CUNHA, M. I. O bom professor e a sua prática. Campinas: Papirus, 2006.
PIMENTA, Selma Garrido (org.) Pedagogia e pedagogos: caminhos e
perspectivas. São Paulo: Cortez, 2015.
Bibliografia Complementar:
ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre. 9.ed. Petrópolio: Vozes, 2007.
FREIRE, Paulo. Cuidado, escola! desigualdade, domesticação e algumas
sáidas. São Paulo: Brasiliense, 2006.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2004.
FONTANA, Roseli A.Cação. Como nos tornamos professoras? Belo
Horizonte: Autêntica, 2005.
LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e organização.
São Paulo: Cortez, 2007.

8º PERÍODO
Fundamentos da Educação Especial e Inclusão II

Carga horária: 60

Ementa: Produção social e concepção da deficiência. Educação Inclusiva:
repensando políticas, culturas e práticas. Diversidade, diferença e preconceito.
Alternativas educacionais e recursos metodológicos. O aluno com necessidades
especiais. Modalidade de atendimento da educação especial. Salas de
recursos. Centro de atendimento especializado. Itinerância.
Instituições Especializadas. Deficiência Mental. Deficiência visual. Surdez.
Deficiência física. Autismo. Superdotação. Altas habilidades. Estudos de caso.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a educação especial. 4.ed. Rio de
Janeiro: WVA,2007.
. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. 6.ed. Porto Alegre:
Mediação, 2009.
COLL, César, et al. Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos
de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 2.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2004. v.3 .
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Bibliografia Complementar:
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Declaração de salamanca: sobre
princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais.
Brasília: [s.n.], 1994. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 5 ago.
2019.
MAZZOTTA, Marcos. Educação especial no Brasil: história e políticas
públicas. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem.
Porto Alegre: Artmed, 2008.
STAINBACK, Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para
educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999.
ORRÚ, Silvia Ester (org.) Para além da educação especial - Avanços e
desafios de uma educação inclusiva. São Paulo: Wak, 2014.

Libras II

Carga horária: 30

Ementa: Gramática da LIBRAS: sinais compostos, gêneros, adjetivos, numerais
e quantificação, formas de plural, intensificadores e advérbios de modo,
advérbios de tempo, polissemia, gíria, empréstimo da Língua Portuguesa.
Estratégias de aquisição e reprodução de novos sinais. A importância do
Interprete de LIBRAS em sala de aula. Classificadores na LIBRAS. A Prática da
tradução e interpretação da LIBRAS /Língua Portuguesa, Língua
Portuguesa/LIBRAS. A inclusão do aluno Surdo.
Bibliografia Básica:
FELIPE, Tânia A. Libras em contexto: curso básico: livro do estudante Rio de
Janeiro: Walprint, 2009.
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais
brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2009.
______. Educação de surdos. Aquisição da linguagem. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
Bibliografia Complementar:
ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & inclusão educacional. Rio de Janeiro:
Arara Azul, 2010.
CAPOVILLA, Fernando César, RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário
enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira. 3.ed.São
Paulo: Edusp- Editora da Universidade de São Paulo, 2013. v.1.
. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais
brasileira. 3.ed. São Paulo: Edusp- Editora da Universidade de São Paulo,
2013. v.2.
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos III. Rio de Janeiro: Artes
Arara Azul, 2008.
SILVA, Ivani Rodrigues, KAUCHAKJE, Samira, GESUELI, Zilda. Cidadania,
surdez e linguagem: desafios e realidades. 2.ed. São Paulo: Plexus, 2003.
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Carga horária: 30

Ementa: O Estado e seu papel político na sociedade. Escola, ética e cidadania.
Educação Comunitária e para a Cidadania. Democracia e a educação. Escolas
Democráticas. As relações com a comunidade e o trabalho em rede. A relação
escolar/comunidade como eixo estruturador do currículo. As atividades
escolares e o papel da família. Participação da família no Projeto Político
Pedagógico – PPP. Participação da família nos conselhos escolares.
Bibliografia Básica:
ARROYO, Miguel. Imagens Quebradas. 3.ed. São Paulo: Petrópolis, 2004.
CORTELLA, M. S. Família, urgências e turbulências. São Paulo: Vozes, 2017.
REGATTIERI, Marilza; CASTRO, Jane Margareth. (org.) Interação escolafamília: subsídios para práticas escolares. Brasília: UNESCO, MEC, 2009. Ebook. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=4807-escola-familia-final&Itemid=30192. Acesso em: 22 mar.2019.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Programa
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares: uma estratégia de
gestão democrática da educação pública. Brasília: MEC, 2004. 11ex
FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. 7. ed. São Paulo: Moraes,
2005.
HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola: artes e ofícios da
participação coletiva. Campinas: Sao Paulo, 2006.
SACRISTAN, José Gimeno. Educação obrigatória: seu sentido educativo e
social. Porto Alegre: Artmed, 2001.
PAROLIN, Isabel. Professores Formadores: a relação entre a família, a
escola e a aprendizagem. São Paulo: Pulso Editorial, 2007.

Trabalho de Conclusão de Curso III

Carga horária: 30

Ementa: A redação final e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso.
Bibliografia Básica:
BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza.
Fundamentos de Metodologia científica: um guia para a iniciação científica.
2.ed. São Paulo: Makron Books, 2000.
FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 10. ed. São
Paulo: Cortez, 2006.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia
científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
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Bibliografia Complementar:
CERVO, A.L; BERVIAN, P.A. Metodologia científica. 4.ed. São Paulo:
Makron Books, 1996.
DEMO, Pedro. Pesquisa: principio científico e educativo. 10.ed. São Paulo:
Cortez, 2003.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da
ciência e prática da pesquisa. 18.ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos.
4.ed. São Paulo: Atlas, 1996.

Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico II Carga horária: 30
Ementa: Concepção da formação e exercício legal da função do Pedagogo no
ambiente escolar como ação integradora. A evolução histórica da Direção
Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Educacional. O conceito social,
político e econômico que determina a função do Pedagogo Escolar; Construção
Histórica dos Modelos de Gestão no ambiente escolar. O papel do Gestor na
organização do trabalho pedagógico da Escola.
Bibliografia Básica:
ACÚRCIO, Marina Rodrigues Borges (coord.) A gestão da escola. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática.
5.ed. Goiânia: Alternativa. 2004.
PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino.
São Paulo: Ática, 2007.
Bibliografia Complementar:
LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e organização.
4.ed. São Paulo: Cortez, 2007.
LUCK, Heloisa. Ação integrada: administração, supervisão e orientação
educacional. 23.ed. Petrópolis: Vozes 2005.
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 3.ed. São
Paulo: Ática, 2006
PIMENTA, Selma Garrido. O Pedagogo na escola pública. 4.ed. São Paulo:
Loyola, 2002.
VIANNA, Ilca Oliveira de Almeida. Planejamento participativo na escola: um
desafio ao educador. 2.ed. São Paulo: EPU, 2000.
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Carga horária: 30

Ementa: Conceitos de etnia, raça, identidade, diversidade, diferença, à luz das
principais perspectivas teóricas da área, contextualizados historicamente.
Diversidade cultural e a construção de uma cultura dos direitos humanos e
relações com processos educativos democráticos e significativos. A diversidade
étnico-racial, histórias e culturas dos povos indígenas e africanos. Questões
socioambientais, de gênero, faixas geracionais etc. Legislação e políticas
públicas inclusivas no contexto escolar e social.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e ações para a educação das
relações étnico-raciais. Brasília, SECAD, 2006. E-book. Disponível em:<
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf> Acesso
em: 30 jul.2019.
MCLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1999.
SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Documentos de identidade: uma introdução
às teorias do currículo. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003: altera
a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino
a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras
providências. Brasília, [s.n.], 2003. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 5
ago.2019.
______. Secretaria de Direitos Humanos. Educação em direitos humanos:
Diretrizes Nacionais. Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR,
Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos
Humanos, 2013. E-book. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias
=32131-educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 30
jul.2019.
DUK, Cynthia. Educar na diversidade: material de formação docente. 3.ed.
Brasília: MEC, SEESP, 2006. E-book. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/educarnadiversidade2006.pdf.
Acesso em: 12 abr.2019.
FOUCAUT, Michel. A ordem do discurso. 7.ed. São Paulo: Edições Loyola,
2001.
PABIS, Nelsi Antonia; MARTINS, Mario de Souza. Educação e diversidade
cultural. Paraná: Unicentro, 2014. E-book Disponível em: <
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/839/5/EDUCA%C
3%87%C3%83O%20E%20DIVERSIDADE%20CULTURAL.pdf> Acesso em: 30
jul.2019.

58

Educação e Tecnologia
Carga horária: 30
Ementa: Educação e tecnologias: evolução histórica e perspectivas.
Tecnologias na formação do professor. As novas tecnologias aplicadas à
educação. Informática como recurso administrativo-pedagógico.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília:
MEC, 2018. E-book. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofi
nal_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
DEMO, Pedro. Questões para teleducação. Petrópolis: Vozes, 1998.
WEISS, Alba Maria Lemme; CRUZ, Mara Lúcia R.M. da. A informática e os
problemas escolares de aprendizagem. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
Bibliografia Complementar:
ASSMANN, Hugo. Redes digitais e metamorfose do aprender. Petrópolis:
Vozes, 2005.
DEMO, P. Saber Pensar. São Paulo: Cortez – Instituto Paulo Freire, 2005.
FERRETTI, Celso João (org.) Novas tecnologias, trabalho e educação: um
debate multidisciplinar. 9 ed. Petrópolis: vozes, 2003.
MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida.
Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus. 2000. 1ex.
SANCHO, Juana María (org.). Para uma tecnologia educacional. Porto
Alegre: ArtMed, 1998.
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Estagio Supervisionado V
Carga horária: 80
Ementa: Processo integrador de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Período de experiências pessoais e profissionais. Trabalho de campo orientado
para o processo de observação e intervenção na gestão escolar.
Acompanhamento e análise das atividades da equipe diretiva e pedagógica.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago.
2019.
PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino.
São Paulo: Ática, 2007.
PICONEZ, S. C. B. A prática de ensino: e o estágio supervisionado. 12.ed.
Campinas: Papirus, 2006.
Bibliografia Complementar:
PIMENTA, Selma Garrido (Coord). Pedagogia, ciência da educação? 5.ed.
São Paulo: Cortez, 2006.
SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para
o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.
VEIGA, I. P. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção
possível. 11.ed. Campinas: Papirus, 2000.
VIANNA, Ilca Oliveira de Almeida. Planejamento participativo na escola: um
desafio ao educador. 2.ed. São Paulo: EPU, 2000.
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2.ed. São
Paulo: Ática, 2006.
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3.6 Projetos Integradores
Projeto Integrador I: Aliando a Teoria à Prática na Contação de Histórias
para o Ensino da Literatura Infanto-Juvenil Carga horária: 80 EAD
Resumo
É de fundamental importância para a formação de qualquer leitor, começar
desde cedo a ouvir muitas histórias, conforme assevera Abramovich (2004).
Para ele, escutá-las é abrir as portas para o mundo de conhecimentos. Quando,
boa parte dos calouros, ingressa no ensino superior, tem uma reclamação em
comum: não gostar de ler. Assim, como fazer com que esse futuro professor
desperte em seus alunos o gosto pela leitura? O curso de Pedagogia da
Faculdade apresenta, entre muitos dos seus objetivos, formar o Pedagogo,
privilegiando a relação teoria-prática pela integração das atividades de ensino,
pesquisa e extensão e, para suprir a deficiência que existe em preparar
profissionais que formarão crianças leitoras, surgiu o projeto Aliando a teoria à
prática no ensino da literatura infanto-juvenil cujo objetivo é direcionar os
acadêmicos para o desenvolvimento de métodos de trabalho com o texto
literário em sala de aula, de modo que ele perceba seu papel como mediador
entre a criança e o livro, e, acima de tudo, consciente de que vai formar cidadãos
críticos, criativos, reflexivos e, sobretudo, transformando- os em leitores
autônomos. E para complementação desse ensino, acontecerá uma
apresentação de peça infanto-juvenil em sala e para que o futuro
Pedagogo esteja mais próximo e valorize ainda mais essa prática.
Objetivo geral:
-Destacar na prática, para os acadêmicos de Pedagogia, a importância do
trabalho com literatura infanto-juvenil como contribuição na formação de
leitores;
Objetivos específicos:
-Explicitar a importância da literatura para a vida das pessoas;
-Entender o que é literatura infanto-juvenil;
-Orientar os futuros professores na escolha correta dos textos literários;
-Como lidar com a literatura infantil no dia a dia da sala de aula;
-Aplicar a estratégia elaborada em séries iniciais do Ensino Fundamental I
Bibliografia Básica:
ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo:
Scipione, 1997.
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fada. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1980.
COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. 1. ed.
São Paulo: Moderna, 2000.
Bibliografia Complementar:
CADERMATORI, Lígia. O que é literatura infantil. São Paulo: Brasileense,
2006.
CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura infantil: teoria e prática. São
Paulo: Ática, 2003.
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história
e histórias. 6.ed. São Paulo: Ática, 2006.
PALO, Maria Jose; OLIVEIRA, Maria Rosa D. Literatura infantil: voz da
criança. 3.ed. São Paulo: Ática, 2003.
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ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 1998.

Projeto Integrador II: Educação Ambiental e Sustentabilidade Carga horária:
60
Resumo: Definições e conceitos de Meio Ambiente, Ecologia, Sustentabilidade
e Desenvolvimento Sustentável. As relações entre a sociedade e a natureza. A
evolução histórica e a situação atual Educação Ambiental no Brasil.
Características e Objetivos da Educação Ambiental para o Desenvolvimento
Sustentável. Enfoque sobre a importância da Educação Ambiental no processo
de ensino-aprendizagem para a formação do cidadão. A prática pedagógica em
Educação Ambiental: espaços e sujeitos pedagógicos; estratégias educativas;
dimensões e desafios. Técnicas para a elaboração de práticas de Educação
Ambiental. Organização e orientação para a elaboração e apresentação de
Projetos Pedagógicos em Educação Ambiental. Educação Ambiental e ação
Transformadora.
Objetivo geral: Objetiva-se que os alunos, ao final do projeto, estejam aptos a
refletir e agir sobre suas práticas pedagógicas guiando-se pelos pressupostos
teóricos e metodológicos da Educação Ambiental e da Sustentabilidade.
Objetivos específicos:
 Contribuir para a identificação das potencialidades e dificuldades dos
processos educadores ambientalistas no âmbito da educação formal;
 Contribuir para o desenvolvimento de valores, conhecimentos,
habilidades, sensibilidades, atitudes e competências pautadas nos
princípios da Educação Ambiental e da Sustentabilidade;
 Contribuir para a compreensão das relações estabelecidas entre os
indivíduos, sociedade e natureza, entendendo o ambiente em suas
múltiplas dimensões - social, político, cultural, ético e ecológico.
Ainda, como objetivo oculto, o presente projeto tem a ambição de possibilitar a
formação de educador-cidadão consciente, crítico e sensível, capaz de
transformar a si mesmo e o mundo em que vive.
Justificativa: Esse projeto justifica-se por estar em consonância com o proposto
no Projeto Político Pedagógico do curso, atendendo as exigências do mesmo,
solidificando uma formação pautada na ação-reflexão-ação sobre a Educação
Ambiental e todos os aspectos que envolve a adoção de novas posturas em
relação ao Meio Ambiente. A atualidade exige um posicionamento mais firme e
consciente por parte de todos, mas, em espacial pelo educador que estará à
frente para formar as novas gerações e juntamente com elas criarem uma nova
consciência ambiental. Para tanto o conhecimento e as práticas na área em
questão são fundamentais para a instrumentalização do professor.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministerio da Educação. Secretaria de Educação Fundamental.
Panorama da educação ambiental no ensino fundamental. Brasília: MEC/
SEF, 2001. E-book. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/panorama.pdf
Acesso em: 07 ago. 2019.
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BARCELOS, Valdo. Educação ambiental: sobre princípios, metodologias e
atitudes. 4.ed. São Paulo: Vozes, 2008.
REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense,
2004.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular. Brasília:
MEC, 2018. E-book. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin
al_site.pdfAcesso em: 25 fev.2019.
BRANCO, Samuel Murgel. O meio ambiente em debate. São Paulo: Moderna:
2004.
GUIMARÃES, Mauro. Educação Ambiental no consenso: um debate.
Campinas: Papirus, 2000
HENRIQUES, Ricardo (org.) Educação Ambiental: aprendizes de
sustentabilidade. Brasília: Secad/ Mec, 2007. E-book. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao2.pdf Acesso em: 07 ago.
2019.
REIGOTA, Marcos. Meio ambiente e representação social. 7.ed. São Paulo:
Cortez, 2007.
Projeto Integrador III: Apoio a Crianças com dificuldades de Aprendizagem
em Língua Portuguesa. Carga horária: 80
Resumo:
Linguagem oral e escrita na Educação Infantil. O trabalho metodológico com as
práticas discursivas (falar, escutar, ler e escrever) na Educação Infantil.
Ambiente alfabetizador. Variação Linguística. A organização curricular da Língua
Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Encaminhamentos
metodológicos para o ensino das práticas discursivas (oralidade) nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Gêneros textuais.
Planejamento e avaliação no ensino de Língua Portuguesa.
Objetivo geral:
Espera-se que ao final do projeto o aluno seja capaz refletir e agir sobre suas
práticas pedagógicas guiando-se pelos pressupostos teóricos e metodológicos
quanto ao ensino da Língua Portuguesa.
Objetivos específicos:
- Reconhecer os objetivos do ensino da Língua Materna;
- Entender a organização curricular da Língua Portuguesa nos anos iniciais do
Ensino Fundamental por intermédio de aulas práticas;
- Reconhecer a necessidade de trabalhar práticas discursivas diferenciadas;
-Ter contato com o material didático de Língua Portuguesa utilizado nas
escolas públicas e particulares;
-Refletir sobre as implicações teórico-metodológicas do processo de leitura,
escrita oralidade e análise linguística;
- Identificar gêneros textuais de acordo com os anos a serem trabalhados;
- Refletir sobre o processo de avaliação no ensino de Língua Portuguesa;
- Desenvolver planejamento para aulas de Língua Portuguesa.
Justificativa:
Ao término do curso de Pedagogia, mesmo passando por vários estágios para
complementação do curso, muitos alunos ainda apresentam dificuldades em
atuar em salas de aula. Por isso, a Faculdade, para aproximar seus acadêmicos

63

de Pedagogia a realidades escolares, propicia a eles a participação no presente
projeto, numa tentativa de superar algumas dificuldades em se ensinar a Língua
Materna nas escolas de Ensino Fundamental I.
Bibliografia Básica:
GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. 4.ed. São Paulo: Ática,
2006.
SOARES, Magda B. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo:
Ática, 2005.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino
de gramática. 11.ed. São Paulo: Cortez, 2006.
Bibliografia Complementar:
ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem
pedra no caminho. São Paulo: Parábola, 2007.
BAGNO, Marcos. Língua Materna: letramento, variação e ensino. São Paulo:
Parábola Editorial, 2002.
FÁVERO, Leonor Lopes; KOCH, Ingedore G. Villaça. Linguística Textual:
introdução. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2007.
GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
ROJO, Roxane; SCHNEUWLY, Bernard, DOLZ, Joaquim (col.) Gêneros orais
escritos na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2010.

Projeto Integrador IV: Seminário de Inclusão Carga horária: 80 EAD
Resumo:
Contemplar discussões que favoreçam ao aluno reflexões sobre as
potencialidades, desafios e perspectivas dos profissionais deficiente frente ao
processo de inclusão. As atividades propostas, nesse evento, proporcionarão
momentos de reflexão e aprofundamento teórico-prático sobre os desafios e
Perspectivas dos profissionais deficiente frente ao processo de inclusão.
Objetivos:
Discutir questões relativas à profissionais deficientes frente ao processo de
inclusão;
Proporcionar aprofundamento teórico e metodológico sobre a abordagem da
atuação dos desafios e perspectiva dos profissionais deficiente frente ao
processo de inclusão;
Problematizar os diversos contextos de atuação profissional, bem como as
especificidades da atuação dos deficientes no processo de inclusão.
Justificativa:
Esse projeto justifica-se por estar em consonância com o proposto no Projeto
Político Pedagógico do curso, atendendo as exigências do mesmo, solidificando
uma formação pautada na ação-reflexão-ação sobre a Educação Especial
Inclusiva. Isto porque, a sociedade abre-se para a discussão sobre a formação
social diversa, fazendo-se necessário a sensibilização, a mudança de
paradigmas e reorientação de olhares sobre os espaços educativos
Diversos, no que tange a inclusão dos deficientes.
Bibliografia Básica:
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BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP Nº 3/2006 - Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Clélia Brandão Alvarenga
Craveiro e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Brasília, 15 maio de 2006. 24p.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf Acesso
em: 06 ago. 2019.
COLL, César, et al. Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos
de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 2.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2004. v.3 .
RAMOS, Rossana. Inclusão na Prática: estratégias eficazes para a educação
inclusiva. São Paulo: Summus, 2010.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Declaração de Salamanca: sobre
princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais.
Brasília: [s.n.], 1994. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 5 ago.
2019.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases na educação. Brasília: [s.n.], 1996. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm. Acesso em: 5 ago.
2019.
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação
Especial. Livro 1. Brasília: a secretaria,1994.
MAZZOTTA, Marcos. Educação Especial no Brasil: história e políticas
públicas. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
STAINBACK, Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para
educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999.

Projeto Integrador V: Educação das relações étnico-raciais, cultura afro) Carga horária: 80 EAD
Resumo Respeitando e atendendo a Lei Nº 10.639/03 MEC (Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Racial) que
determina a obrigatoriedade do Ensino da História da África e dos Africanos no
Currículo escolar das modalidades do Ensino Fundamental e Médio e Superior.
o Curso de pedagogia também preocupado com a formação dos seus
acadêmicos coloca em Prática na diretriz do curso e através de palestra
e minicursos construindo uma sociedade com consciência e igualdade
Objetivo geral:
1. Reconhecer as diversidades presente em sala e a importância da
convivência pacifica frente às diferenças, visando a construção de uma
postura de tolerância ao outro.
2. Proporcionar ao aluno do curso de Pedagogia de apropriarem-se de
novos saberes sobre a cultura Afro Brasileira e conhecer como está
sendo trabalhado no Município.
3. Promover a autoestima e o reconhecimento saudável e harmonioso entre
as diversidades.
Justificativa:
Justifica-se por meio desta aula visando o aprendizado e um estudo mais
aprofundado da História e a Cultura Afro-Brasileira e Africana, destacando a
grande importância e a valorização da cultura negra dentro do âmbito escolar,
abrir um leque de discussão em torno da diversidade cultural existente em nosso
pais, afim de que essa diversidade seja respeitada e valorizada. Por fim,
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respeitando e atendendo a Lei Nº 10.639/03 MEC (Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Racial) que determina a
obrigatoriedade do Ensino da História da África e dos Africanos no Currículo
escolar das modalidades do Ensino Fundamental e Médio e Superior. O Curso
de pedagogia também preocupado com a formação dos seus a PESQUISA E
EDUCAÇÃO I acadêmicos coloca em Prática na diretriz do curso e através
de palestra e minicursos
Construindo uma sociedade com consciência e igualdade.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e ações para a educação das
relações étnico-raciais. Brasília, SECAD, 2006. E-book. Disponível em:<
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf> Acesso
em: 30 jul.2019.
BRASIL. Plano nacional de implementação das diretrizes curriculares
nacionais para educação das relações étnico- raciais e para o ensino de
história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília: MEC, SECADI, 2013.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala. São Paulo: Global, 2013.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para educação da relações
raciais Étnico-Raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e
Africana. Brasília: MEC, 2004.
COELHO, Wilma de Nazaré Baia. Educação e relações raciais: conceituação
e historicidade. São Paulo: Livraria da Fisica, 2010.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes no Brasil. 26. ed. São Paulo:
Companhia da Letras, 1995.
MELO, Elisabete; BRAGA, Luciano. História da África e afro-brasileira: em
busca de nossas origens. São Paulo: Selo Negro, 2010.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2.ed.
São Paulo: Quark, 2000.

3.7 Conteúdos Curriculares

Os conteúdos curriculares implantados no curso de Licenciatura
em Pedagogia busca possibilitar, de maneira excelente, o desenvolvimento do
perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global,
os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias (em horas) e
adequação da bibliografia. Integra este tópico do PPC o Anexo I, com todos os
planos de ensino das disciplinas do curso.
Os conteúdos curriculares foram agrupados em disciplinas que
compõem a estrutura curricular do curso. Todos os conteúdos de cada disciplina
da estrutura curricular foram classificadas em: disciplinas institucionais,
disciplinas da área e disciplinas do curso (profissionalizantes).
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Disciplinas de acordo com os Eixos de Formação
Fundamental:
Disciplinas
COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM I

C/H
30

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

30

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I

60

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I

60

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA EDUCAÇÃO

30

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I

30

PESQUISA E EDUCAÇÃO I

60

Subtotal Obrigatório

300

Profissional:
Disciplinas

Prático

C/H

DIDÁTICA I

30

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

60

FUNDAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

30

TEORIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

30

CURRICULO I

30

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO I

60

COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM III

30

Subtotal Obrigatório

270
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Disciplinas
Estágio Supervisionado I

C/H
80

Estágio Supervisionado II

80

Trabalho de Conclusão de Curso I

30

Estágio Supervisionado III

80

Estágio Supervisionado IV

80

Estágio Supervisionado V

80

Trabalho de Conclusão de Curso II

30

Trabalho de Conclusão de Curso III

30

Subtotal Obrigatório

490

Eixos Articuladores da Proposta Curricular
Os eixos articuladores da proposta curricular do curso de
Pedagogia da Faculdade, consistem em de acordo com as disciplinas propostas
em cada semestre letivo, favorecer a relação entre conteúdos promovendo o
entendimento do processo de interdisciplinaridade necessária à formação do
futuro pedagogo. Para tanto foram estabelecidos os seguintes eixos:
1º Semestre: Homem e Sociedade
2º Semestre: Educação Brasileira
3º Semestre: Educação Escolar Contemporânea
4º Semestre: Docência
5º Semestre: Ensino e Aprendizagem Escolar
6º Semestre: Prática Educativa
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7º Semestre: Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico
8º Semestre: Educação Inclusiva
3.8 Metodologia
As atividades pedagógicas buscam apresentar uma excelente
coerência com a metodologia implantada.
Nos discursos sobre educação parece sempre haver um
consenso que a educação visa fundamentalmente a preparação para o exercício
da cidadania, cabendo ao curso formar acadêmicos em conhecimentos,
habilidades, valores, atitudes, ética, formas de pensar em atuar na sociedade
através de uma aprendizagem significativa.
A FACULDADE possui um consenso que não há mais espaço
para concepção pedagógica tradicional, o currículo está organizado por um
conjunto de disciplinas interligadas onde os conteúdos apoiam numa
organização flexível, num esforço de romper o caminho linear com foco em
ensinar e aprender com significado que implica em interações com caminhos
diversos, percepção das diferenças, na busca constante de todos os envolvidos
na ação de conhecer.
O curso de Pedagogia está refletindo sobre todas as mudanças
que se fazem necessárias para que passe da intenção à ação de tornar o curso
mais humano, mais justo e mais acolhedor para quem nele busca formação
cidadã. Na realidade todas as ações são no sentido de romper com a perspectiva
tradicional para a perspectiva construtivista, dialógica e crítica tendo
conhecimento como instrumento de transformação social, onde professor e
aluno interagem no processo de ensino-aprendizagem.
O curso de Pedagogia desenvolve em todas as suas disciplinas
a ideia de que o projeto pedagógico não deve ficar no nível filosófico de uma
espécie de ideário, ainda que contemplando princípios andragógicos e, nem
em nível sociológico de contemplação de um diagnóstico. Buscou em suas ações
resgatar nos educadores o valor do planejamento, da busca de novas
metodologias, mais atualizadas e mais condizentes com o perfil do ingresso na
atualidade.
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A função do projeto pedagógico, portanto, tem sido de ajudar a
resolver problemas, utilizar os conhecimentos adquiridos na prática e, portanto,
uma metodologia de trabalho que possibilita a ação de todos os envolvidos no
curso, buscando em cada disciplina ofertada, decifrar as competências
necessárias para que se alcance as mesmas e, consequentemente, o perfil do
egresso desejado do curso.

3.9 Estágio Supervisionado Curricular

Conforme o que consta dos pareceres 27/2001 e 28/2001 do
CNE/CP, o estágio supõe uma relação pedagógica entre um profissional em
atuação e o acadêmico que está em período de estágio, com o auxílio de seus
professores, como orientadores.
O estágio é entendido como momento privilegiado de
preparação para o trabalho. Neste período, há possibilidade de vivência dos
aspectos educacionais, participando da rotina de um ambiente formal e nãoformal. Assim, cabe ao estagiário, fazer a leitura da realidade, interpretando-a e
cumprindo seu papel de ajudar na reelaboração dos elementos teóricos do
Curso, formulando propostas de atuação em situações contextualizadas,
possibilitando assim sua conscientização sobre a importância social do papel do
educador.
A relação teoria e prática ao ser entendida pelo Curso de
Graduação em Pedagogia como um eixo articulador de produção do
conhecimento dentro da dinamicidade do currículo, prevê que durante o curso o
acadêmico realiza intervenções diversas em diferentes momentos, perfazendo
um total de 400 horas.
Como atividade de formação profissional e componente do
Projeto Pedagógico do Curso, o estágio deverá ocorrer a partir do quarto
semestre em unidades escolares e não escolares.
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No estágio Supervisionado, o acadêmico assume efetivamente
o papel de professor. Por isso, é fundamental que, representem momentos
máximos de formação em que a relação teoria/prática seja um ato educativo em
ação.
Os estágios do curso serão realizados em unidades de ensino
da rede pública e privada a serem estabelecidos convênios e também espaços
não escolares. Deve, segundo Art.8º, Inciso IV, alínea a, da Resolução CNE/CP
nº1, de 15 de maio de 2006 ocorrer prioritariamente na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental.
O estágio deverá ser realizado em turno diferente das aulas
normais, sempre que as necessidades de local, horário e clientela o exigirem.
Sua execução deve obedecer algumas etapas.
1 - Identificação da estrutura e do funcionamento real dos
ambientes onde vai estagiar: observação e análise do tipo de clientela; gestão
institucional; condições físicas do prédio, projeto político pedagógico, estrutura
curricular, sistema de avaliação.
2 - Elaboração de projeto de atividades: será elaborado a partir
da identificação de problemas e necessidades da instituição-campo de estágio.
3 - Execução do projeto de estágio: previsão de pedagogias
que propiciem a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos
curriculares; o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; o desenvolvimento
de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe.
4- Intervenção
5- Sistematização das vivências pedagógico-educacionais.
A avaliação do estágio será realizada em conjunto pela
instituição-campo de estágio (professor e coordenador), pelo orientador e pelo
estagiário. Além da avaliação feita pelo orientador e autoavaliação do aluno,
deverá ser realizado, ao final do período um seminário de avaliação do estágio,
com a finalidade de socializar as experiências dos acadêmicos.
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Regulamento de Estágio Supervisionado
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015
Art. 1º - O Estágio Supervisionado tem como finalidade:
§1º De oportunizar aos estagiários (futuros profissionais)
condições e metodologia adequadas à prática pedagógica no ensino de
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão e Organização
do Trabalho Pedagógico nas diferentes dimensões de atuação do pedagogo;
§2º De desenvolver habilidades de planejar, executar e avaliar
nas mais diversas situações pertinentes ao exercício do magistério;
§3º De promover situações concretas de atuação em que os
estagiários possam fazer a leitura da realidade, e ao cumprir seu papel, formular
propostas de atuação em situações contextualizadas;
§ 4º De propiciar o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes
e habilidades adequadas ao bom desempenho da função de professor educador
em espaços escolares e não escolares.
Art.

2º

-

São

diretrizes

recomendadas

para

Estágio

Supervisionado:
§1º Conhecimento da realidade em que o estagiário irá atuar
envolvendo toda comunidade escolar;
§2º Integração da fundamentação teórica para uma prática
eficaz;
§3º Conhecimento dos temas, da metodologia e dos meios a
utilizar na ação pedagógica para que os estagiários possam atuar com
segurança em situações de prática futura;
§4º Oportunidades de experimentação de novas alternativas de
processos pedagógicos sintonizadas com o currículo, a escola e a comunidade;
§5º O

professor

orientador

de

estágio

deverá
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possuir formação em Pedagogia.
Art. 3º - No início das atividades letivas de cada semestre, o
professor orientador de estágio deverá apresentar à Coordenação, os planos de
Estágio nos quais deverão constar:
§1º Relação dos objetivos a serem atingidos;
§2º As atividades a serem desenvolvidas e respectiva duração;
§3º Critérios e formas de avaliação das atividades e do
desempenho do estagiário como um todo;
§ 4º Bibliografia básica.
Art. 4º - O professor orientador de estágio deverá:
§1º Entregar uma cópia do Plano de Estágio e cronograma de
atividades semestrais para cada estagiário;
§2º Prover as condições necessárias para o efetivo alcance
dos objetivos;
§3º Assinar os ofícios encaminhando e apresentando às escolas
os estagiários para atividades de observação, e regência de sala, conforme
modelo padrão fornecido pela IES;
§ 4º Orientar os estagiários no planejamento e execução das
atividades previstas, tanto preparatórias, quanto de ação propriamente dita;
§ 5º Receber e arquivar os relatórios das atividades realizadas
em cada semestre.
Art. 5º - São deveres do estagiário:
§1º Conhecer e cumprir o presente Regulamento;
§2º Executar as atividades previstas no plano de estágio e as
determinadas pelo orientador;
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§3º Manter bom relacionamento com as administrações e
professores dos espaços onde for atuar;
§4º Ter bem claro e estar em comum acordo, quanto ao
conteúdo a ser trabalhado nos Centros de Educação Infantil, nas escolas de
Ensino Fundamental incluindo a Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio,
modalidade Normal e em espaços não escolares.
§5º Comunicar a ausência a alguma atividade em tempo hábil,
para evitar transtorno;
§6º Manter um comportamento compatível com a função,
portando-se pelos princípios de ética profissional;
§ 7º Arquivar em pasta própria, com visto do orientador, os
relatórios das atividades desenvolvidas.
Art. 6º - Para avaliação do estágio, deverão ser observados os
seguintes critérios, entre outros, que poderão ser indicados nos respectivos
planos:
§1º Atribuição de duas notas, de zero a dez, no decorrer do
semestre letivo;
§2º Cada nota será decorrente do conjunto de atividades
desenvolvidas por bimestre ou por atividades agrupadas e avaliadas no decorrer
do semestre, a juízo do professor e, claramente, definidas no plano, incluindo o
peso de cada uma;
§3º Para atribuição de notas o orientador poderá valer-se dos
planos e relatórios do estagiário e da análise subjetiva de seu desempenho nas
diversas atividades previstas;
§4º Acompanhamento contínuo, do orientador, das atividades
desenvolvidas pelos estagiários.
Art. 7º - Será considerado aprovado, o aluno que obtiver ao final,
no mínimo, média (6) seis nas avaliações.
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Art. 8º - O orientador do estágio poderá dar nova oportunidade
ao estagiário para refazer a atividade tão logo perceba deficiências no seu
desenvolvimento.
Art. 9º - O estágio supervisionado poderá ser desenvolvido em
diversos locais, tais como: escolas públicas e privadas; escolas comunitárias,
associações comunitárias e outros, pautado na execução de um projeto que
envolva situações de ensino – aprendizado, relativos à Educação Infantil, Séries
Iniciais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, modalidade Normal e nas
modalidades de Educação de Jovens e Adultos.
3.9.1 Organização do estágio supervisionado
Primeira

unidade

-

Estágio

Supervisionado

I

–

“Reconhecimento do Espaço Educativo”. Ocorre no quarto semestre do
curso, com 80 horas/aula. Este é o estágio inicial de formação. Demanda uma
série de atividades que, em conjunto, permitem ao aluno construir experiências
significativas de aprendizagens. Tem por objetivo, uma ação reflexiva sobre o
universo escolar. Precisa, para isso, de vivenciar o espaço escolar
acompanhando a rotina do trabalho, para fazer uma análise da realidade. Este
momento não se constitui como algo mecânico de observação, mas em
oportunidade para que os alunos reflitam e analisem os espaços educativos e
teçam ponderações, atentos à dinâmica da realidade e conscientes dos diversos
elementos que constituem a escola e o seu funcionamento.
Para melhor organização do trabalho, o período do estágio
supervisionado I, foi dividido em quatro tipos de atividades: a) Reconhecimento
do espaço escolar: infraestrutura e organização da unidade de Ensino; b) o
Projeto Político Pedagógico; c) entrevista com um (a) professor (a) regente; d)
observação dos momentos didáticos.
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Entendendo que cada atividade tem as suas peculiaridades,
cabe ao aluno ir a campo com o olhar investigador e questionador sobre o
contexto escolar, construir nexos entre os saberes científicos e metodológicos e
buscar referenciais para refletir sobre o espaço de atuação. Essas ações, em
conjunto, se constituem na interlocução necessária para a construção de uma
identidade docente e para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Segunda unidade - Estágio Supervisionado II – “A Docência
na Educação Infantil” ocorrerá no quinto semestre do curso, com
80 horas/aula de duração, divididas em aulas teóricas, observação e
diagnóstico da realidade, entrevistas e Regência na Educação Infantil. Este
estágio pressupõe análise e reflexão sobre a docência na Educação Infantil. A
regência será um momento para vivenciar a ação docente. Pretende- se produzir
conhecimentos que contribuam para a superação da fragmentação do
conhecimento X ação pedagógica. Objetiva-se que o aluno aprofunde seus
conhecimentos sobre o trabalho desenvolvido com crianças nessa faixa etária,
bem como proceda, uma análise sobre o cotidiano escolar à luz da legislação
vigente, confrontando a prática observada com a proposta curricular da
instituição e com os teóricos que sustentam as discussões sobre essa etapa de
ensino. Ao final do semestre os alunos deverão entregar o TCE (Trabalho de
Conclusão de Estágio), no qual constará a relação entre teoria e práticas
realizadas.
Terceira unidade - Estágio Supervisionado III – “A Docência
nos Anos Iniciais” ocorrerá no sexto semestre do curso, com 80 horas/aula de
duração, divididas em aulas teóricas, observação e diagnóstico da realidade,
entrevistas e Regência no Ensino Fundamental
I. Este estágio pressupõe análise e reflexão sobre a docência nos anos iniciais
do Ensino Fundamental. A regência será um momento para vivenciar a ação
docente. Pretende-se produzir conhecimentos que contribuam para a superação
da fragmentação do conhecimento X ação pedagógica. Objetiva-se que o aluno
aprofunde seus conhecimentos sobre o trabalho desenvolvido com
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crianças nessa faixa etária, bem como proceda, uma análise sobre o cotidiano
escolar à luz da legislação vigente, confrontando a prática observada com a
proposta curricular da instituição e com os teóricos que sustentam as discussões
sobre essa etapa de ensino. Ao final do semestre os alunos deverão entregar o
TCE (Trabalho de Conclusão de Estágio), no qual constará a relação entre teoria
e práticas realizadas.

Quarta

Unidade

–

Estágio

Supervisionado

IV

–

“Reconhecimento e Observação de Espaço Educativo da Educação de
Jovens e Adultos e no Ensino Médio modalidade Normal” Ocorrerá no
sétimo semestre do curso, com 80 horas/aula de duração. Este estágio visa
oportunizar ao futuro pedagogo condições de observar, analisar e problematizar
os contextos educacionais específicos da Educação de Jovens e Adultos e
Ensino Médio Normal. O aluno deverá entender as características dessas
modalidades educativas propondo projeto de ensino que vislumbre a ação
pedagógica docente. Deverá reconhecer o currículo, metodologias e o processo
avaliativo concernente a essas modalidades de ensino.
Quinta Unidade – Estágio Supervisionado V– “Gestão e
Organização do Trabalho Pedagógico Formal e Não Formal". Ocorrerá no
último semestre do curso, com duração de 60 horas. Este estágio visa o
entendimento da função do pedagogo enquanto gestor e organizador do trabalho
pedagógico. Propõe entender os elementos que compõem essa função, bem
como vislumbrar a ação democrática enquanto gestor através da observação,
análise e problematização da realidade educativa formal e não- formal.
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3.10 Atividades Complementares
As atividades complementares ao ensino - ACE implantadas no
curso de Pedagogia estão regulamentadas e institucionalizadas, buscando
considerar de maneira excelente, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.
O REGULAMENTO das ACE do curso de Pedagogia é
apresentado como ANEXO I deste PPC do curso e está Institucionalizada pela
Resolução do COSUP nº 02/2012, que fixa novas normas e procedimentos para
o cumprimento das Atividades Acadêmicas Complementares dos Cursos de
Graduação da Faculdade Catuaí, sendo de conhecimento da comunidade
acadêmica.
O curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade,
considerando a instituição das ACE como parte integrante do currículo do curso,
normatizado pelas DCNs e a importância da flexibilização curricular, facultando
ao estudante o desenvolvimento de programas complementares de estudos que
fortaleçam a integração entre a teoria e a prática e lhe permita incorporar
experiências que concorram para o seu crescimento profissional. O Curso foi
estruturado em consonância com as exigências que a Legislação faculta, ou
seja:


Lei 9394/96 LDB- 20-12-96;



Resolução CNE/CP nº 1 de 2006

CARGA HORÁRIA

As ACE possuem uma carga horária de 200 (Duzentas horas)
horas na estrutura curricular do curso de Pedagogia. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º
DE JULHO DE 2015.
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3.11Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC previsto na Matriz
Curricular do Curso de Pedagogia, seguindo a Resolução do CNE/CP nº 1, de
15 de maio de 2006, é entendido na Instituição, como um núcleo integrador entre
a pesquisa e a docência.
Relatado sob forma de monografia, o TCC consiste em pesquisa
individual, orientada por docente capacitado e com discussão na área do
conhecimento (educação), privilegiado pelo acadêmico.
Deve ser apresentado e defendido perante uma banca
examinadora em dois momentos: como projeto e como trabalho monográfico
final. A pesquisa centrada na produção do conhecimento científico deve priorizar
elementos que contribuam para o desenvolvimento de um novo paradigma de
educação com o objetivo maior de superar a fragmentação entre o conhecimento
teórico e a ação pedagógica.
O TCC tem como objetivo promover a formação do Pedagogo
pesquisador e problematizador em educação a partir de seu ambiente
profissional ou área de interesse, também deve ser uma atividade que
desenvolva o espírito científico e o pensamento reflexivo, visando ao
desenvolvimento da ciência da educação.
Tendo como eixo central da problematização o processo de
ensino e aprendizagem, as situações observadas durante o Estágio
Supervisionado permite a ampliação do horizonte cultural do acadêmico, o gosto
pela leitura e empenho na escrita como um instrumento de desenvolvimento
profissional. Também permite a busca pelo conhecimento sobre a legislação que
rege

sua

atividade

profissional

como

a

legalidade

que

ampara

os

estabelecimentos de ensino.
As atividades e observações realizadas durante o Estágio
Supervisionado, nas mais diferentes áreas do campo educacional, podem
assegurar, dentre outros objetivos a diversificação de estudos e experiências.
A utilização da postura investigativa, durante a pesquisa
científica, possibilita a identificação dos problemas socioculturais e educacionais,
bem como a busca pela superação da exclusão social, étnico-
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racial, econômico, cultural, religioso, político, escolhas sexuais, necessidades
especiais, entre outras. Também, demonstra a consciência da diversidade,
respeitando-se as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de
gêneros, classes sociais e religiosa. Possibilita a análise do processo educativo
e das experiências educacionais ligadas ao desenvolvimento da criança,
adolescente, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética,
cultural, lúdica, artística, ética e biossocial. Também possibilita a realização de
diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da
sociedade, sendo capaz de identificar diferentes contradições, forças e
interesses considerados no plano pedagógico de ensino e aprendizagem, no
planejamento e na realização de atividades educativas.
A utilização desses diferentes recursos pedagógicos pautados
na ética e no compromisso pode transformar-se em meio para a conquista de
um trabalho que vislumbre a qualidade de ensino. O embasamento teórico da
pesquisa, bem como a escolha do docente orientador, preferencialmente em
regime de trabalho na instituição, ocorre com a participação do acadêmico em
grupos de estudos ou de acordo com o envolvimento do orientador pelo conteúdo
a ser discutido. As sessões de defesa pública são avaliadas por uma Banca
Examinadora composta pelo professor orientador e por dois outros membros
indicados, além de um suplente, caso se faça necessário.
Cabe ainda esclarecer que o Trabalho de Conclusão de Curso
deve ser elaborado de acordo com as normas da ABNT e seguindo o
Regulamento de TCC – da IES, Resolução nº 004/2006, aprovado pelo COSUP
em 06 de março de 2006, que estabelece o Regulamento Geral dos Trabalhos
de Conclusão de Curso, além do Manual de TCC, disponibilizado aos alunos no
ato de sua matrícula na instituição.
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3.12

Apoio ao Discente

3.12.1 Mecanismos de nivelamento
A FACULDADE possui programas oficiais de nivelamento.
Várias propostas estão em estudos e alguns mecanismos para recuperar as
deficiências dos alunos já ocorrem na prática, como, por exemplo, grupos de
estudos entre os alunos, minicursos em áreas específicas de cada curso de
graduação, curso contínuo de Português Instrumental e oferta de disciplinas
optativas. Foi implantado um Laboratório de Múltiplas Linguagens, em que são
oferecidas disciplinas de apoio ao discente na área de Língua Portuguesa,
Informática Básica, Inglês e Matemática.
A IES possui diferentes formas de atendimento ao aluno:
•

Divulgação

contínua

aos discentes dos

horários de

Coordenação do Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios, etc.
• Calendário Acadêmico disponibilizado na página do aluno, no
início de cada semestre, com todas as informações acadêmicas da Instituição,
como: calendário de provas, processo de faltas, dias letivos, recessos e demais
serviços da Unidade.
A Instituição conta com um corpo de profissionais disponível
para o atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando sanar
dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em uma sala
específica para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um
Coordenador para cada curso existente, que fica à disposição dos estudantes e
professores para o atendimento em relação à operacionalidade do curso e às
questões acadêmico-pedagógicas.
A Instituição promove a organização e a divulgação de
atividades extracurriculares constantes e diversificadas, como seminários,
congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos
oferecidos com o intuito Acompanhamento Psicopedagógico.
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3.12.2 Núcleo de apoio ao discente ( NAAD)
O Núcleo de Apoio e Atendimento ao Discente (NAAD) que tem
por finalidade o atendimento ao estudante, fazendo interface com os Cursos no
desenvolvimento de ações integradas de apoio. O NAAD atua no ensino
desenvolvendo programas com alunos, professores e coordenadores, visando à
dinâmica do processo ensino-aprendizagem, à formação global e à realização
profissional e pessoal do aluno, facilitando dessa forma a integração à vida
acadêmica e social. Através de feedback, entre as necessidades do aluno e as
possibilidades da IES, é proporcionado, por meio do planejamento, a expansão
dos programas de acompanhamento que visem à adaptação e a permanência
do aluno na Instituição.
O NAAD tem por finalidade: O Núcleo de Apoio Psicopedagógico
(NAP) o qual tem por objetivo apoiar os docentes em sua qualificação didáticopedagógica, tendo em vista a otimização do ensino desenvolvido pela faculdade
no cumprimento de sua missão e das visões dela decorrentes, assessorar e
atender os discentes em suas dificuldades no processo de aprendizagem e de
relacionamento pessoal e interpessoal, e prestar apoio e assessoria à instituição
no desenvolvimento de programas que visem a formação do aluno.
O NAAD tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras
que venham a ser definidas pelo COSUP:
- Analisar semestralmente os resultados da Avaliação do
Processo Acadêmico dos Cursos que compreende a Avaliação do Desempenho
Docente e das Disciplinas e Autoavaliação do aluno, detectando fragilidades a
serem corrigidas e potencialidades a serem reforçadas;
- Analisar semestralmente os dados estatísticos referentes ao
rendimento escolar dos alunos (aproveitamento e frequência), nos diferentes
componentes das estruturas curriculares de todos os cursos;
-

Analisar

semestralmente

os

dados

referentes

à

movimentação escolar do alunado dos cursos, tais como: transferências,
cancelamentos e trancamentos;
- Elaborar o Plano de Ação Semestral do NAAD, com base no
diagnóstico resultante das análises referidas anteriormente e no Programa

82

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
2020

Institucional de Apoio ao Corpo Docente e Discente, e submetê-lo à aprovação
da Direção, da Assessoria Acadêmica e das Coordenações dos Cursos;
- Realizar reuniões com as coordenações dos cursos, tendo em
vista a análise dos resultados da Avaliação do Processo Acadêmico dos Cursos,
para levantamento de alternativas de solução para as fragilidades detectadas e
as possibilidades de apoio do NAAD;
- Desenvolver as ações previstas no Plano Semestral do
NAAD;
- Elaborar Relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo
NAAD.

3.12.3 Ouvidoria
A Faculdade Catuaí possui o setor de Ouvidoria que
desempenha papel de mediador entre a comunidade acadêmica, administração
da instituição e comunidade externa. A ouvidoria estabelece diálogos para atuar
na melhoria dos serviços prestados, bem como estimular o aluno a ser agente
de mudança no ambiente em que atua, desenvolvendo assim a cidadania
acadêmica.
O atendimento funciona por e-mail, em formulário próprio da
Ouvidoria e atendimento personalizado por meio de ouvidores no espaço
destinado na Faculdade. Os profissionais estão submetidos ao Código de Ética,
que estabelece padrões esperados quanto às práticas referendadas pela
respectiva categoria profissional e pela sociedade. Dentre estes princípios está
a necessidade de sigilo dos fatos e/ou dados que possam expor pessoas que
procuram o setor.
Para realização do seu trabalho o Ouvidor se apresenta como
um crítico interno ao ter acesso aos problemas do cotidiano institucional, a partir
das demandas que lhes são encaminhadas de reclamação, denúncia,
informação, orientação, sugestão e elogio apresentando soluções, contando
com o envolvimento dos setores.
O

sistema

de

Ouvidoria

beneficia

alunos,

professores,

profissionais técnico-administrativos e comunidade externa, uma vez que a
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partir da formulação de propostas, problemas e soluções os procedimentos são
dinamizados e promovem o avanço da instituição.

3.12.4 Organização estudantil (espaço para participação e convivência
estudantil)
Em 05 de julho de 2002, foi fundado o Diretório Acadêmico da
FACULDADE, entidade reconhecida como de Utilidade Pública Municipal e de
Utilidade Pública Estadual. Em seu estatuto social, o Diretório Acadêmico, em
seu artigo 2º, tem por objetivos:
a) congregar, defender e representar os interesses comuns dos
estudantes que exerçam atividade acadêmica na FACULDADE, empenhandose no fortalecimento da classe estudantil;
b) representar e defender os estudantes em todos os seus
interesses comuns, a fim de lhes possibilitar maior proteção e valorização do
ensino prestado possibilitando melhor qualificação para o mercado profissional;
c) colaborar com os órgãos da administração da Faculdade, na
elaboração, implantação, proteção e execução de programas relacionados com
o desenvolvimento estudantil da Faculdade , e ajudando na organização de
eventos relacionados com a classe estudantil;
d) promover e organizar conferências, palestras e cursos sobre
assuntos de interesse dos estudantes;
e) promover a defesa dos direitos acadêmicos relacionados à
faculdade;
f) participar ativamente das discussões relacionadas à política
pedagógica e interesses da atividade estudantil, junto aos órgãos da
administração da Faculdade.
Além do apoio ao Diretório Acadêmico, a instituição tem um
projeto de extensão cujo tema é a participação de alunos da Faculdade em
atividades esportivas de maneira formal e institucionalizada. Em 2004, a
Fundação de Esportes de Londrina promoveu os Jogos Universitários e a
Instituição efetivou sua participação em várias modalidades: futsal masculino,
futebol suíço, tênis masculino e futsal feminino. Ao final dos jogos, a equipe de
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futsal feminino da Faculdade conquistou o 1º. lugar. A partir daí, diante do
interesse das alunas, a Instituição passou a conceder uma contribuição mensal
na forma de meia-bolsa de estudo para que as alunas tivessem um incentivo a
mais e pudessem formar uma equipe competitiva.

3.12.5 Acompanhamento de egresso

A FACULDADE, a partir de 2006, realiza acompanhamento dos
alunos egressos por intermédio do serviço de mala direta, da própria home page
da Faculdade que permite que sejam feitos contatos com

ex-alunos, de

correspondências por correio regular ou via Internet com o intuito de informar
sobre os eventos promovidos pela instituição e também de ter um retorno quanto
uma possível avaliação sobre a formação que receberam na Faculdade.
Há ainda um projeto em estudo na Instituição para que os
egressos possam voltar ao convívio escolar em forma de participação em
Encontro de Egressos. Pretende-se que nesse encontro, os egressos participem
de um fórum de trabalhos científicos, além de mesas redondas nas quais
poderão expor suas experiências e avaliações sobre a formação acadêmica que
tiveram na instituição.
A instituição, por intermédio da Coordenação de PósGraduação, Pesquisa e Extensão no ano de 2005, realizou uma pesquisa com
os alunos das últimas séries do curso de Pedagogia e Administração para coletar
informações sobre a área de interesse desses alunos em cursos de
Especialização. A partir de então, procurou-se atender a essa demanda e alguns
projetos de pós-graduação lato-sensu estão sendo elaborados.
3.12.6 Intercâmbio
Historicamente a internacionalização da educação superior vem
sendo guiada por princípios que a ligam ao contexto e os propósitos nacionais,
regionais e locais, o que significa que não existe uma maneira certa ou única
para internacionalizar, já que ela se apresenta como um meio para a melhoria
ampla do ensino superior entendido como gerador de conhecimento
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novo, ciência, tecnologia e inovação, mas principalmente de valores e de
cidadania e não como um fim em si mesmo. Dados da Unesco (2009) apontam
que o crescimento do número de estudantes de nível superior dá-se numa
proporção onde, para cada 100 desses estudantes no ano de 2000, havia 150
em 2007, sendo que, desse contingente, 2,8 milhões optaram por estudar no
exterior, representando um aumento de 53% desde 1999, com uma estimativa
de que se chegue a uma cifra de oito milhões em 2050. Dados de 2010 apontam
que mais de três milhões de estudantes estudam fora de seus países natais
(REDDEN, 2010; IEE, 2010).
Com base nessa mobilidade, dados de 2008 da OCDE já
apontavam o crescimento de um mercado internacional para os serviços de
educação superior e pesquisa acadêmica, facilitados pelos baixos custos dos
transportes e comunicação, pela crescente migração de pessoas e pelo aumento
do financiamento e oferta privada de educação superior. Nesse contexto a
educação trans-fronteiriça passou a ter maior significado e interesse por parte
das instituições de ensino superior.
Frente a esses dados, pode-se inferir que a construção de
políticas e projetos de internacionalização só tendem a crescer no Brasil e a
educação superior deve estar alinhada a esse contexto pela busca do tão
almejado padrão de instituições de classe mundial. Assim, a Faculdade busca
realizar seus projetos no âmbito da internacionalização visando a melhoria da
formação e experiência acadêmica internacional dos professores e alunos, por
intermédio da realização de cursos ou programas de pesquisa em instituições
estrangeiras de reconhecida qualidade.
Nesse sentido, propusemo-nos a uma implementação modesta
de um projeto de Internacionalização tendo início pela mobilidade de professores
e alunos (outgoing), partindo de algumas parcerias para posteriormente evoluir
em um projeto de internacionalização robusto e institucionalizado.
A

educação

transnacional

é

a

principal

dimensão

da

internacionalização e se refere às situações em que professores, estudantes,
acadêmicos, programas e instituições/provedores ou materiais de cursos
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cruzam as fronteiras de jurisdição nacional. Dependendo do que ou de quem
cruza a fronteira, a educação transnacional pode assumir as seguintes formas
(KNIGHT, 2003):
(i) Mobilidade de pessoas: uma pessoa vai ao exterior com
finalidades educacionais;
(ii) Mobilidade de programas: um programa educacional é
implementado no exterior;
(iii) Mobilidade de instituições ou provedores: uma instituição ou
provedor se instala ou investe no exterior com finalidades educacionais.
Para cada tipo de mobilidade, podem se associar estratégias de
internacionalização, no que se refere às iniciativas organizacionais e
programáticas realizadas no nível institucional, que serão tratadas nesse projeto
como atividades de internacionalização. A noção de algo mais planejado,
integrado e controlado implica a utilização do termo.
3.13 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso

A avaliação é caracterizada como um momento em que
educando e educador refletem sobre seus desempenhos no decorrer do
processo educativo. Também deve servir como parâmetro para que a
coordenação de Pedagogia avalie seu trabalho e perceba a efetivação concreta
do que está previsto no Projeto Pedagógico, portanto é também um instrumento
diagnóstico.
Para que estes objetivos sejam conquistados faz-se necessário
a

utilização

de

diversificado

número

de

instrumentos

de

avaliação:

autoavaliação, avaliação interpares, avaliação pelos docentes, tutores,
monitores, tendo em vista as produções individuais e coletivas. Entre os
instrumentos a serem utilizados destacam-se os memoriais descritivos, diários,
portfólios,

relatórios,

entrevistas,

questionários,

provas

com

questões

dissertativas e/ou objetivas.
Ao reconhecer o educando em sua totalidade, este Projeto
Pedagógico possibilita a prática de uma avaliação que colabore também na
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construção e formação do educando em sua globalidade. A avaliação é contínua,
pois deve tornar-se um instrumento que avalia o processo de aprendizagem, e
não o resultado final que o educando apresenta.
É importante que o educador, em parceria com o educando, ao
planejar seu programa, contemple essa perspectiva, para que as avaliações não
sejam pontuais. Os instrumentos de aprendizagem utilizados poderão vir a
serem analisados como formas de avaliação.
O Curso de Pedagogia da Faculdade enfatiza as abordagens
metodológicas de natureza quantitativa, qualitativa e participativa. Na
abordagem quantitativa, a avaliação é feita através da realização de provas e/ou
de trabalhos diversos, estabelecidos a critério dos professores mediante Plano
de Ensino com a disciplina proposta e aprovados pelo Colegiado de Curso.
Na

abordagem

qualitativa

são

utilizados

os

seguintes

instrumentos: trabalho de pesquisa, relatórios, e estudos de casos e na
abordagem participativa, temos a participação nas atividades propostas,
apresentação de trabalhos individuais ou em grupo.
A avaliação é feita através da realização de provas e/ou de
trabalhos diversos estabelecidos a critério do Colegiado de Curso.
A avaliação participativa é uma modalidade criada pelo corpo
docente do Curso de Pedagogia O objetivo desta prática é proporcionar aos
alunos, professores e coordenação de curso momentos coletivos de
autoavaliação e avaliação de todo o Curso e os trabalhos desenvolvidos no
processo de ensino e aprendizagem. Esta acontece semestralmente, podendo
ocorrer com menor espaçamento de tempo, caso haja necessidade. Como parte
integrante deste processo avaliativo, Semana Pedagógica e atividades
recreativas desenvolvida com a brinquedoteca. Participam deste evento,
discentes, docentes e coordenador do curso. A avaliação participativa está
regulamentada pela resolução nº 009/2004, de 03 de março de 2004.
Além dos instrumentos acima citado, contamos também com o
NDE (Núcleo Docente Estruturado) que contribui com a coordenação com os
seguintes itens:
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a) Construir e acompanhar a elaboração de um novo projeto
pedagógico do curso, definindo sua concepção e fundamentos; estabelecendo o
perfil profissional do egresso do curso;
b) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, revisão
das ementas e conteúdos programáticos, para aprovação no Colegiado de
Curso, sempre que necessário;
c) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento
dos resultados no ensino-aprendizagem, definidas no projeto do curso;
d) propor ações em prol de melhores resultados no ENADE;
e) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes
curriculares;
f) Propor a criação de cursos a serem ofertados em nível de
atividade complementar como forma de nivelar o aluno ingressante ou reforçar
o aprendizado;
g) acompanhar as atividades do corpo docente, analisando
constantemente, o quesito qualidade para o planejamento das aulas e
recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes,
quando necessário.
Quanto à avaliação das disciplinas temos além dos instrumentos
geralmente utilizados um novo formato foi desenvolvido denominado de
avaliação interdisciplinar. A avaliação interdisciplinar é constituída por conteúdos
das disciplinas ofertadas na série, realizada conforme data fixada em calendário
acadêmico, organizada, aplicada e corrigida conjuntamente pelos professores
das séries, sob a supervisão da coordenação, regulamentada pela Resolução
nº014/2006, que estabelece critérios para a composição das notas da Prova
Interdisciplinar – e define agregação do resultado à média bimestral dos alunos
dos Cursos de Graduação do Curso de Pedagogia da Faculdade . Esta prática
avaliativa tem como objetivo proporcionar ao aluno condições de resgatar os
vários eixos de conhecimentos culturalmente acumulados, preparando-lhe de
forma integral.
Nos Estágios Supervisionados, os estagiários são avaliados
contínua e cumulativamente nos aspectos assiduidade (freqüência) e
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efetividade (eficácia de sua atuação, e compromisso e participação nas
atividades programadas) conforme, Resolução COSUP nº. 006, de 05 de
setembro do ano de 2002, que aprova o Regulamento de Estágio Supervisionado
do Curso de Graduação em Pedagogia, na Faculdade Catuaí.
3.14 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICS – No Processo
Ensino-Aprendizagem
TIC está presente no dia a dia de professores e alunos, assim,
os processos educacionais utilizados hoje nas IES, não são suficientes às
condições de aprendizagem da sociedade, a qual possui a necessidade de
independência na busca de informações e construção do conhecimento. Este
requisito de mudança se dá pelas rápidas transformações tecnológicas a que
está submetido o homem moderno. Não podemos mais pensar em ensinar, como
na forma tradicional, sem correr o risco de se estar desatualizado e oferecer
recursos, técnicas que já não funcionam.
Segundo Castells (2003), o surgimento dessas tecnologias é
caracterizada pelo seu alcance global, pela integração de todos os meios de
comunicação e pela interatividade que está mudando e mudará para sempre
nossa cultura. A utilização de tecnologias da informação e comunicação (TIC)
tem se mostrado um processo irreversível e tal tecnologia pode auxiliar na
formação do ser humano, por meio da exploração de práticas pedagógicas mais
recentes. (ALBERTIN; MOURA, 1994)
3.15
Procedimentos
Aprendizagem

de

Avaliação

dos

Processos

de

Ensino-

Os procedimentos de avaliação implantados no curso de
Pedagogia e utilizados nos processos de ensino-aprendizagem buscam atender,
de maneira excelente, à concepção do curso definida neste PPC.
A avaliação, como parte integrante do processo ensinoaprendizagem do curso Pedagogia tem caráter formativo, devendo ser
concebida como diagnóstica, contínua, inclusiva e processual; prioriza os
aspectos qualitativos sobre os quantitativos, considerando a verificação de
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Competências, habilidades e atitudes. É desenvolvida por intermédio de
métodos e instrumentos diversificados.
O acompanhamento e a observação do professor e dos resultados
dos instrumentos de avaliação aplicados explicitarão a aquisição das
competências, habilidades e atitudes, bem como os estudos posteriores
necessários para atingi-las.
Os processos de avaliação da Faculdade constam de seu
regimento conforme texto abaixo:
Art. 56. A aprendizagem é avaliada mediante verificações
parciais, durante o período letivo, e eventual exame final, expressando-se o
resultado final em notas de zero a dez.
§ 1º O aluno que deixar de comparecer às avaliações de
aproveitamento individuais, nas datas fixadas, pode requerer, no prazo de três
dias úteis após a realização da mesma, uma avaliação de 2ª (segunda) chamada
para cada disciplina, de acordo com o calendário escolar.
§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, será
atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na
data fixada.
§ 3º Pode ser concedida revisão de nota, mediante requerimento
dirigido ao Coordenador do Curso, no prazo de três dias úteis após a divulgação
do resultado.
§ 4º O professor responsável pela revisão da nota pode mantêla ou alterá-la, devendo sempre, fundamentar sua decisão, cabendo recurso, em
instância final, ao COSUP.
Art. 57. São atividades curriculares as preleções, pesquisas,
exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, visitas técnicas, estágios,
provas escritas e orais previstas nos respectivos planos de ensino, assim como
atividades complementares, aprovados pela Coordenadoria de Curso.
Parágrafo único. O professor, a seu critério e com a aprovação
da respectiva coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras
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atividades em classe e extraclasse, que podem ser computados nas notas ou
conceitos das verificações parciais, nos limites definidos pela Direção.
Art. 58. A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina,
incidindo sobre a frequência e o aproveitamento e seus critérios serão divulgados
aos alunos no início de cada semestre letivo.
§ 1º Cabe ao docente, a atribuição de notas de avaliação e
responsabilidade do controle de frequência dos alunos, devendo a Direção
fiscalizar o cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de omissão.
§ 2º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não
autorizados pelo professor, quando da elaboração dos trabalhos, de verificações
parciais, exames ou qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de
conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções
cabíveis por ato de improbidade.
Art. 59. Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de
setenta e cinco por cento às aulas e demais atividades escolares programadas,
o aluno é aprovado:
I - Independentemente de exame final, quando obtiver
resultado não inferior a seis, correspondente à somatória das avaliações parciais
realizadas durante o período letivo;
II - mediante exame final, quando tiver obtido resultado inferior a
seis e igual ou superior a três e obtiver média final não inferior a cinco.
Parágrafo único. As médias são expressas em números
inteiros.
Art. 60. É considerado reprovado o aluno que:
I - não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento
das aulas e demais atividades programadas, em cada disciplina;
II - não obtiver na disciplina, resultado final igual ou superior a
cinco.
Art. 61. O aluno reprovado, por não ter alcançado frequência
ou a média mínima exigida, deve repetir a disciplina, no período letivo seguinte.
Art. 62. É promovido, ao período letivo seguinte, o aluno
aprovado em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a
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promoção com até 03 (três) disciplinas em regime de dependência, em caso de
03 (três) ou mais reprovações, o aluno ficará retido na série, cursando apenas
as disciplinas reprovadas.
Art. 63. Podem ser ministradas aulas de dependência e de
adaptação de cada disciplina, em horário ou período especial, a critério da
coordenadoria de cada curso, aplicando-se as mesmas exigências de frequência
e aproveitamento estabelecido nos artigos anteriores.
Art. 64. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos
estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação
específicos, disciplinados pelo COSUP, aplicados por banca examinadora
especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a legislação
e normas vigentes.
Parágrafo único – As médias são expressas em números
Inteiros.
3.16 Articulação da Autoavaliação do Curso com a Autoavaliação

O processo de autoavaliação do curso gera resultados válidos e
confiáveis para identificar medidas corretivas ou de melhoria da atuação da
instituição no ensino, ocasião em que o Colegiado do Curso e o Núcleo Docente
Estruturante coordenam e executam as atividades de pesquisa, de interpretação
e organização dos resultados. A autoavaliação é uma ação planejada e
intencionalmente participativa, que envolve todos os segmentos acadêmicos e
administrativos e que atuam na mobilização, na sensibilização, nas discussões
dos resultados e na formulação de indicadores para o planejamento do
Pedagogia.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade está
consolidada e reúne-se, periodicamente, para discutir os processos avaliativos
da instituição, sejam eles o ENADE, as avaliações de curso, a avaliação externa
ou a avaliação interna. A comissão insere, anualmente, relatórios de
autoavaliação do ano anterior no sistema do MEC e é composta por 11 (onze)
membros designados pelo COSUP e constituída por representantes do corpo
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docente, do corpo discente, do corpo técnico-administrativo e por representantes
da sociedade civil organizada, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos.
A metodologia de autoavaliação institucional da Faculdade
analisa as dez dimensões propostas pelo SINAES: 1) Missão e PDI; 2) Políticas
para o ensino, extensão e iniciação científica; 3) Responsabilidade Social; 4)
Comunicação com a Sociedade; 5) Políticas de pessoal; 6) Organização e
Gestão; 7) Infraestrutura; 8) Planejamento e Avaliação; 9) Políticas de
atendimento; e 10) Sustentabilidade financeira. Além das dez dimensões do
SINAES, a avaliação investiga questões referentes à sua missão e projeto
pedagógico institucional e seus reflexos nos currículos dos cursos.
A Instituição desenvolve seu processo avaliativo no âmbito do
curso e institucional, seguindo três etapas sequenciais e complementares, a
saber: Pesquisa, Avaliação e Decisão. Enquanto a pesquisa mostra, de forma
objetiva, as tendências organizacionais presentes, a avaliação proporciona a
análise e o julgamento sobre essas tendências predominantes e, por fim, a
decisão que é a ação resolutiva exercida com base nos julgamentos da
avaliação.
Destaca-se que, semestralmente, são realizados ciclos de
avaliação e autoavaliação docente, além de avaliar os outros segmentos da
comunidade acadêmica, em que os resultados são discutidos e utilizados como
instrumentos para tomada de decisão e redirecionamento gerencial e
pedagógico do curso. Espera-se que o resultado das avaliações de desempenho
docente aponte as necessidades a serem introduzidas em um programa interno
de capacitação docente, desvinculando-se, portanto, do caráter punitivo ou
discriminatório.
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3.17 Número de Vagas
O número de vagas implantadas visa corresponder, de maneira
excelente, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da
instituição.
O curso de Pedagogia possui 150 vagas anuais autorizadas pela
Portaria MEC nº 2866 de 14/12/2001.DOU 14/12/2001. Para este número de
vagas é disponibilizado um corpo docente composto por Especialistas, Mestres
e Doutores.
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4 CORPO DOCENTE
4.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE

A atuação do NDE implantado no curso de Pedagogia busca
contemplar com qualidade, considerando, em uma análise sistêmica e global, os
aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação deste PPC.
Concepção
O NDE do curso de Pedagogia

foi constituído pela portaria

011/2009 de acordo com a Resolução CONAES N° 147, de 02/02/2007 e
conforme o Regimento Interno da instituição é constituído por um grupo de
docentes que exercem liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na
produção de conhecimentos, no desenvolvimento do ensino, e em outras
dimensões entendidas como importantes pela instituição. A ata de constituição
do NDE está disponível e arquivada na coordenação do curso.
O NDE do curso de Pedagogia é constituído por 05 professores
do curso, sendo 90% (noventa por cento) com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu; todos os membros em regime de
trabalho de tempo parcial ou integral, sendo 20% (vinte por cento) em tempo
integral. Importa ressaltar que a instituição, por meio do seu Regimento Interno,
assegura a estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a
assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.
Compete ao Presidente do NDE convocar e presidir as reuniões,
com direito a voto, inclusive o de qualidade; representar o NDE junto aos órgãos
da instituição; encaminhar as deliberações do NDE; designar relator ou comissão
para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE e um representante do corpo
docente para secretariar e lavrar as atas. Aos membros do NDE compete
construir e acompanhar a elaboração de um novo projeto pedagógico do curso,
definindo sua concepção e fundamentos, estabelecendo o perfil profissional do
egresso do curso; conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, revisão
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das ementas e conteúdos programáticos, para aprovação no Colegiado do
Curso, sempre que necessário; supervisionar as formas de avaliação e
acompanhamento dos resultados no ensino- aprendizagem, definidas no projeto
do curso; propor ações em prol de melhores resultados no ENADE; analisar e
avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; propor a criação de
cursos a serem ofertados em nível de atividade complementar como forma de
nivelar o aluno ingressante ou reforçar o aprendizado; acompanhar as atividades
do corpo docente, analisando constantemente o quesito qualidade para o
planejamento das aulas e recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou
substituição de docentes, quando necessário.
Composição NDE

NOME COMPLETO

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

Cláudia Regina Alves dos Santos

Mestre

Parcial

Jaqueline Ferreira

Mestre

Parcial

Kátia Regina Figueiredo Lemos

Mestre

Parcial

Especialista

Paricial

Mestre

Parcial

Thaisa Mara de Carvalho
Zilda Rossi Araújo

4.2 Atuação do (a) Coordenador(a) do Curso

O (A) Coordenador(a) do Curso de Pedagogia é o (a)
professor(a) Cláudia Regina Alves dos Santos designada pela Direção Geral da
instituição sendo a responsável pelo curso – gestor(a) eficaz, crítica, reflexiva,
flexível e proativa – catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte,
bem como se envolve na busca vigorosa desta, estimulando padrões mais
elevados de desempenho de todo o corpo docente e corpo discente de seu
curso.
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O(A) professor(a) Cláudia Regina Alves dos Santos busca atuar
com qualidade, considerando em uma análise sistêmica e global, os aspectos:
gestão do curso, relação com os docentes e discentes e representatividade nos
colegiados superiores.
Compete à Coordenação: Assessorar a Direção Acadêmica em
suas atividades de coordenação e articulação acadêmica em nível de graduação;
Promover a implantação e a execução da proposta de curso, avaliar
continuamente sua qualidade juntamente com o corpo docente e com os alunos;
Formular diagnósticos sobre problemas ligados ao curso, propondo ações que
visem superá-los; Zelar pela correta aplicação dos planos das disciplinas e da
metodologia de sala de aula, em conjunto com os coordenadores de área;
Supervisionar as atividades das assistentes acadêmicas para garantir o registro
atualizado dos planos das disciplinas e das alterações curriculares;
Participar do processo de seleção e treinamento de professores;
Coordenar e participar das reuniões de colegiado de curso; Acompanhar e fazer
cumprir o calendário escolar;
Elaborar o horário de aula e sistematizar todas as informações
de natureza acadêmica necessárias para a elaboração do calendário escolar,
sob a supervisão da Direção Acadêmica; Promover seminários, cursos e
palestras; Propor regulamentação para monitoria, para estágio supervisionado;
Providenciar a substituição de professores nos casos de faltas planejadas;
Analisar os processos e decidir sobre os pedidos de revisão de frequência,
revisão de prova, aproveitamento de disciplinas e transferências e sobre provas
de segunda chamada; Desenvolver trabalhos relacionados ao desempenho geral
e à formação profissional dos alunos, prestando todas as informações que forem
necessárias; Prestar atendimento e orientação de ordem acadêmica aos alunos;
Desempenhar as demais funções que lhes forem atribuídas no Regimento da
Instituição.

111

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
2020

FORMAÇÃO
ACADÊMICA
(graduação)
Pedagogia

TITULAÇÃO
MÁXIMA
OBTIDA
Mestre

TEMPO DE
EXERCÍCIO NA IES
(Data de admissão
na IES)
06 anos

4.3
Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão
Acadêmica do (a) Coordenador (a)

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de
Londrina, Pós-graduação em Administração, Supervisão e Orientação Escolar
pelo ESAP e Mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Londrina.
Experiência como Educadora/Alfabetizadora de Jovens e Adultos, Gestora no
Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos pelo SESCServiço Social do Comércio, Docente Colaboradora no Ensino Superior na
Universidade Estadual de Londrina nas áreas de EJA, Gestão Educacional,
Educação e Diversidade e Políticas Públicas para a Educação. Docente na
Instituição, Coordenadora da CPA (Comissão Própria de Autoavaliação) e
Coordenadora do curso de Pedagogia nesta IES.

4.4 Regime de Trabalho do Coordenador(a)
O regime de trabalho do coordenador é de tempo Parcial.
4.5 Titulação do Corpo Docente do Curso
A coordenação do Curso de Pedagogia engloba todos os
professores responsáveis pelas disciplinas de formação básica, até as de
formação prática. Assim, o perfil de formação acadêmica é diversificado, sendo
que 100% do corpo docente são constituídos por especialistas ou mestres.
O corpo docente do Curso de Pedagogia possui ampla e
relevante experiência de mercado, contribuindo assim para a qualidade e
pertinência formativas do corpo discente.
‘O curso de Pedagogia possui 10 docentes, conforme relação
abaixo, sendo 07 docentes com titulação obtida em programas de pós-
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graduação

stricto

sensu,

ou

seja,

76,9

%,

conforme

documentos

comprobatórios anexados aos respectivos currículos profissionais.

NOME
Ana Cláudia Ramos
Jaqueline Ferreira
Juliana Irani Villanueva dos Reis
Kátia Regina Figueiredo Lemos
Lidiane Soares da Silva Paes
Maria Cristina Romagnolli Peres
Silvio da Conceição
Thaisa Mara de Carvalho
Valdecir da Conceição Veloso
Zilda Rossi Araújo

TITULAÇÃO
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Mestre
Mestre

4.6 Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso
O curso de Pedagogia possui 90% dos docentes com regime de
trabalho de tempo parcial ou integral, conforme contratos de trabalho anexados
às respectivas pastas individuais de cada professor.
NOME
Ana Cláudia Ramos
Jaqueline Ferreira
Juliana Irani Villanueva dos Reis
Kátia Regina Figueiredo Lemos
Lidiane Soares da Silva Paes
Maria Cristina Romagnolli Peres
Silvio da Conceição
Thaisa Mara Carvalho
Valdecir Conceição Veloso
Zilda Rossi Araújo

REGIME DE
TRABALHO
Parcial
Parcial
Horista
Parcial
Horista
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial

113

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
2020

4.7 Experiência Profissional do Corpo Docente do Curso

O curso de Pedagogia possui 95% dos docentes com
experiência profissional (excluída as atividades do magistério superior) de 2
anos, conforme documentos comprobatórios anexados aos respectivos
currículos profissionais.
4.8 Experiência no Exercício da Docência na Educação Básica
O Curso de Pedagogia possui 100% do corpo docente com
experiência profissional na educação básica.
4.9 Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente do Curso
No curso de Pedagogia 100% dos docentes possuem experiência
de magistério superior de, pelo menos, 2 (dois) anos, conforme documentos
comprobatórios anexados aos respectivos currículos profissionais.
4.10 Capacitação Docente
As ações de capacitação docente da Faculdade procuram
conciliar os interesses institucionais, as legítimas aspirações pessoais, os
recursos disponíveis e o potencial individual de cada docente, de modo a
promover a justa distribuição de oportunidades de acesso ao aprimoramento
profissional.
A política de qualificação docente é definida no Plano de Carreira
Docente da Faculdade, sendo este, um instrumento de valorização do magistério
e de proteção aos docentes, constituindo-se, também, em importante elemento
de estímulo ao ingresso na carreira e ao contínuo aperfeiçoamento profissional
e pessoal. Sua implementação nas instituições de ensino superior reflete
beneficamente

na

qualidade

dos

cursos

oferecidos,

propiciando

o

aprimoramento do processo educacional e, em sentido mais abrangente,
contribui para o avanço da área de Educação como um todo.
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A FACULDADE implantou seu plano de carreira efetivo,
regulamentado pelos de resolução do COSUP nº. 012/ 2006.
4.11 Funcionamento do Colegiado do Curso
O funcionamento do colegiado do curso de Pedagogia está
regulamentado e institucionalizado, conforme Regimento Interno da Faculdade
considerando

em

uma

análise

sistêmica

e

global,

os

aspectos:

representatividade dos segmentos, periodicidade das reuniões, registros e
encaminhamentos das decisões.

Representatividade dos Segmentos
Conforme Art. 21 do Regimento Interno da instituição, o
Colegiado de Cursos, órgão deliberativo em matéria de natureza acadêmica
operacional, administrativa e disciplinar, é constituído:


Profª. Ms. Cláudia Regina Alves dos Santos –

Coordenadora do Colegiado


Profª Ms. Jaqueline Ferreira



Profª Ms. Kátia Regina Figueiredo Lemos



Profª Esp. Lidiane Soares da Silva Paes



Profº Esp. Silvio da Conceição



Rivian Carla Almeron Fabiano Peres (Representante dos Discentes)

Periodicidade das Reuniões
As reuniões do colegiado do curso de Pedagogia são
programadas e realizadas a cada semestre letivo.
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Registro das Reuniões
Nas reuniões do colegiado do curso de Pedagogia são escritas
as atas que devidamente datadas e assinadas são arquivadas para fins de
registro documental da coordenação do curso.

Componentes do Colegiado do Curso
NOME DOS
DOCENTES
Cláudia Regina Alves dos Santos
Jaqueline Ferreira
Kátia Regina Figueiredo Lemos
Lidiane Soares da Silva Paes
Silvio da Conceição
Rivian Carla Almeron Fabiano Peres

REPRESENTAÇÃO
Coordenadora
Membro professor
Membro professor
Membro professor
Membro professor
Membro discente

4.12 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica
De acordo com os respectivos currículos lattes, é possível
comprovar que, pelo menos, 60% dos docentes do curso de Pedagogia possuem
nos últimos 3 anos, 4 (quatro) produções científica, cultural, artística ou
tecnológica, entendidas como livros, capítulos de livros, material didático
institucional, artigos em periódicos especializados, textos completos em anais de
eventos científicos, resumos publicados em anais de eventos internacionais,
propriedade intelectual depositada ou registrada, produções culturais, artísticas,
técnicas e inovações tecnológicas relevantes, publicações nacionais com e sem
Qualis e regionais, considerando sua abrangência.
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5 INFRAESTRUTURA
5.1 Acessibilidade para Portadores Necessidades Especiais
A FACULDADE tem como uma de suas prioridades a integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o ingresso e a
permanência em todos os serviços que oferece à comunidade, em consonância
com os pressupostos legais e conceituais de uma educação de qualidade para
todos, o Programa Educação Inclusiva do Ministério da Educação/Secretaria de
Educação Especial, e em atendimento à Portaria Nº. 3.284, de 7 de novembro
de 2003, que revoga a Portaria Nº. 1.679/99, e dispõe sobre requisitos de
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, com o objetivo de instruir
os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de
credenciamento de instituições.
Preocupada em garantir aos alunos portadores de necessidades
especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às suas
edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição está cuidando para
que suas instalações físicas sejam pertinentes a tal objetivo.
A FACULDADE pretende firmar parcerias com instituições
especializadas, no sentido de receber suporte, quando necessário, contratando
profissionais ledores (braile) e intérprete de libras para acompanhar alunos
surdos-mudos ou estudantes com deficiência visual e auditiva, na resolução das
provas do vestibular e aprendizado de matéria dada em sala de aula. Esses são
alguns dos benefícios que alunos com mobilidade reduzida podem encontrar na
Faculdade.
Entre outras ações previstas estão:
a) acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência em
todas as atividades acadêmicas.
b) aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos
destinados ao uso de alunos com deficiência, para a promoção de
acessibilidade.
c) adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas
com deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.
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d) reforma nas edificações para acessibilidade física dos alunos
com deficiência em todos os ambientes.
e) contratação de pessoal para os serviços de atendimento
educacional especializado, quando pertinente.
A dificuldade que os jovens portadores de deficiência têm para
se inserir no mercado de trabalho e, por consequência, custear as despesas com
seus estudos, também foi motivo de preocupação da instituição. Para evitar a
evasão escolar e a perda do trabalho de inclusão, os estudantes que possuem
dificuldades financeiras, mas apresentam um bom rendimento escolar podem
pleitear desconto nas mensalidades. É uma forma de estimular e reconhecer a
dedicação destes alunos, observando suas necessidades financeiras.

5.2 Biblioteca
Acervo Geral

A biblioteca Prof. Dr. João Francisco Gonsalez da FACULDADE
CATUAÍ, constitui suporte básico para que a instituição possa atingir seus
objetivos: ensino, iniciação científica e extensão e é responsável pelo
tratamento, armazenamento e disponibilização do acervo que disponibiliza
conhecimentos em todas as áreas para que o aluno esteja motivado a iniciar sua
formação científica, buscando meios adequados, para produzi-los e comunicálos a todos, provocando reflexão e desenvolvimento do seu próprio intelecto. A
biblioteca desempenha o importante papel de somar e gerar novos
conhecimentos, representados pelos avanços científicos e tecnológicos em
benefícios da sociedade.
A área física de uso da Biblioteca é de 481 m2, conforme o quadro
abaixo. Esse espaço abriga o acervo geral e os periódicos. O ambiente conta
com janelas amplas e sistema de ar condicionado. O mobiliário é constituído de
mesas redondas de 1,10m de diâmetro para 4 lugares para espaço comum, 4
mesas de 1,00x 2,00m para seis lugares em salas reservadas para estudo em
grupo, 16 gabinetes individuais e 1 gabinete para o deficiente físico.
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LOCAL

ÁREA (M2)

Armazenamento do acervo

154m2

Acesso à Internet

24 m2

Administração e Processamento Técnico do Acervo

15m2

Recepção e atendimento do usuário

109 m2

Leitura geral

105m2

Estudo individual

14 m2

Estudo em grupo

45m2

Sala de Multimídia

15 m2

ÁREA TOTAL

481m2

A biblioteca dispõe ainda de uma sala de pesquisa equipada com
computadores com acesso à Internet e rede wireless em todo ambiente, uma
sala de processo técnico, uma sala de multimídia e três salas de estudo em
grupo, com equipamentos adequados, proporcionando-lhe através de um
espaço físico agradável, contribuição para a qualidade de ensino.
A biblioteca está com todo o seu acervo informatizado de acordo com o
software Sophia, o sistema nos terminais Web, recupera qualquer obra, desde
que, o usuário saiba o nome do autor, ou o título, ou o assunto desejado, em
qualquer dos tipos de materiais existentes e possibilita ao acadêmico a
renovação e reserva online.
Acervo por área do conhecimento no ano de 2020

O acervo geral é formado por 9.043 títulos e 29.340 exemplares,
conforme quadro abaixo, para os anos de 2020 a 2025, a faculdade comprometese em aumentar o seu acervo em cerca de 1% a cada ano.
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Área de
Conhecimento

Livros
Títulos

Periódicos

Exemplares

Títulos

Jornais

Exemplar Títulos
es

Ciências Agrárias

Formato
Daisy
Títulos/E
x

7

8

-------

-------

-------

181

487

2

30

-------

40

46

-------

-------

-------

290

743

9

197

-------

1

2.189

4.850

92

2.932

01

10

5.182

13.979

139

4.584

-------

Engenharias

5

5

-------

-------

-------

Engenharia/

4

4

1

10

-------

900

1.463

2

2

-------

1

8.798

21.585

245

7.755

01

12

Ciências
Biológicas
Ciências da
Saúde
Ciências Exatas
da Terra
Ciências
Humanas
Ciências Sociais
Aplicadas

Tecnologia
Linguística /
Letras e Artes
TOTAL

Área de Conhecimento

Vídeos

DVD

Cd-Rom

Títulos

Títulos

Títulos

Ciências Agrárias

-------

-------

-------

Ciências Biológicas

-------

-------

-------

Ciências da Saúde

-------

-------

-------

Ciências Exatas da Terra

-------

-------

-------

Ciências Humanas

62

23

15

Ciências Sociais Aplicadas

9

1

7

Engenharias

-------

-------

1

Engenharia/ Tecnologia

-------

-------

-------

Linguística / Letras e Artes

-------

-------

2

71

24

25

TOTAL
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Formas de atualização e expansão do acervo

A Biblioteca Prof. Dr. João Francisco Gonsalez da Faculdade Catuaí
tem como objetivo a aquisição, de maneira racional e sistemática, de materiais
de informação que possam servir de apoio ao cumprimento das finalidades
da instituição.
Cabe à biblioteca, de acordo com os recursos orçamentários, adquirir
diferentes tipos de materiais, os quais deverão atender as seguintes finalidades:
a)

Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação da
instituição;

b)

Dar apoio aos projetos de pesquisa institucionais nos diferentes

suportes informacionais necessários;
c)

Fornecer obras de informação geral em áreas de assunto não

cobertas pelos requisitos acadêmicos, se houver demanda;
d)

Coletar e recuperar, catalogar e armazenar materiais importantes

que relatem a história e o desenvolvimento da faculdade;
Os critérios de seleção, quando a formação do acervo, o material
bibliográfico e multímeios deverão ser rigorosamente selecionados, observando
os seguintes critérios:
a)

Adequação do material aos objetivos e nível educacional da

b)

Os livros serão periodicamente vistoriados, e em caso de danos

instituição;

irreparáveis serão substituídos, visando com isso não prejudicar os docentes e
discentes que deles façam uso, para os seus estudos;
c)

Os títulos novos serão incorporados conforme solicitações e

sugestões dos coordenadores de cursos e docentes quanto à bibliografia básica
e complementar de cada disciplina aprovados pelo NDE e conforme a
progressão das turmas. Além disso, será realizado constantemente um
levantamento de lançamentos de obras junto aos livreiros e editoras nas áreas
de interesse dos cursos que poderão ser adquiridos no momento oportuno;
d)

Os periódicos terão suas assinaturas renovadas anualmente e a

inclusão da versão on-line com base na identificação de demandas relatadas
pela biblioteca e a solicitação dos coordenadores dos cursos visando permitir
que a coleção se mantenha corrente e atualizada;
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e)

Os materiais de multimídia terão a mesma política de atualização

dos materiais bibliográficos, só que supervisionados para a reposição,
anualmente, visto serem mais sensíveis aos danos.
Os recursos serão disponibilizados pela entidade mantenedora.
Aprovada de acordo com a Resolução n.003/2019 - COSUP.

Horário de funcionamento

De Segunda à Sexta-feira- 13h30min às 22h15min

A Biblioteca é organizada e administrada por uma Bibliotecária
Responsável e uma auxiliar de biblioteca que estão à disposição dos
professores e alunos para qualquer informação ou pesquisa bibliográfica e
atendimento em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Empréstimo domiciliar

O empréstimo só é permitido aos acadêmicos, docentes e
funcionários desta instituição de ensino, com a apresentação do cartão do
usuário.

Formação ao usuário

A biblioteca proporciona, aos alunos e professores, treinamento
de integração e capacitação sobre recursos e serviços oferecidos pela biblioteca,
como consulta no terminal de pesquisa, utilização do acervo, etc.
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Normalização bibliográfica

A biblioteca oferece, aos seus usuários, o serviço de orientação
sobre o uso das normas de referência bibliográfica e apresentação de trabalhos
científicos. Tem como suporte as normas técnicas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas).

Comutação Bibliográfica

É ofertado, à comunidade acadêmica, a solicitação de artigos de
periódicos, teses e documentos existentes em outras bibliotecas nacionais e
estrangeiras, mediante a cobrança do custo da reprografia e despesas de
correio.

Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica consiste no exame da literatura
científica, para levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado
assunto.

Catálogo on-line
A comunidade acadêmica pode consultar o acervo, reservar e
renovar os materiais da biblioteca através do site da Instituição.

Biblioteca Virtual
Disponibiliza endereços virtuais de base de dados, sites
educacionais, periódicos on-line e recursos informacionais disponíveis nos
diferentes campos do conhecimento, oferecendo à comunidade acadêmica
novas ferramentas informacionais.

123

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
2020

Consulta Local
A consulta local ao acervo disponível é aberta à comunidade
universitária e aos interessados em geral. O Regulamento da Biblioteca Prof. Dr.
João Francisco Gonsalez está disponível para consulta na IES.
5.3 Laborátórios Especializados

Laboratório de Informática
Contam, também, com um Laboratório de Informática que
oferece, além das máquinas e dos softwares necessários, o apoio técnico
especializado para os alunos, tanto em horários de aula como em horários
“livres”. Todas as máquinas estão interligadas em rede, com acesso à “Internet”.
Descrição: O laboratório de Informática 01 tem uma Área:180
M², conta com 20 Computadores, Sistema Operacional: Windows 7 Professional,
Programas Instalados: Office 2007, Firefox, Chrome, FoxIt PDF
Reader, Java,

Flash

Player,

Microsoft

Security,

essentials Antivirus

Internet: Conexão de internet padrão Gpon de 30 MB (dedicado) em fibra ótica
fornecida pelo provedor Sercomtel, máquinas possuem controle de banda e
restrições de acesso a sites específicos.

5.4 Brinquedoteca

A Faculdade visando atender a comunidade de Cambé criou um
espaço de apoio pedagógico inicialmente organizado pelo Curso de Pedagogia
com o intuito de possibilitar uma ampliação e aprofundamento dos
conhecimentos teóricos e metodológicos desenvolvidos no decorrer do curso,
assim como oferecer atividades e incentivar a vivência das crianças com o lúdico.
Desta forma a Brinquedoteca constitui-se em um espaço que
visa estimular crianças a brincarem livremente, através de jogos, brincadeiras e
brinquedos como mais uma possibilidade de construção e/ou fortalecimento das
relações de vínculo e afeto entre as crianças e seu meio social. Acreditamos que
este mundo lúdico deve fazer parte da vida das crianças onde experimentam,
conhecem, exploram e manipulam diversos brinquedos, construindo assim seu
próprio conhecimento, desenvolvendo autonomia, criatividade e liberando suas
fantasias.
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A prática da Brinquedoteca tem várias funções: pedagógica,
social e comunitária, pois baseia-se no atendimento a crianças da primeira
infância oferecendo bons brinquedos, jogos e acompanhamento pedagógico
para exploração dos mesmos.
Santos (1997)2, relata que uma Brinquedoteca não significa
apenas uma sala com brinquedos, mais em primeiro lugar, uma mudança de
postura frente à educação. É mudar nossos padrões de conduta em relação a
criança; É abandonar métodos e técnicas tradicionais; é buscar o novo, não pelo
modernismo, mas pela convicção do que este novo representa; é acreditar no
lúdico

como

estratégia

do

desenvolvimento

infantil.

As

experiências vividas na brinquedoteca podem constituir-se em aprendizagens
ricas e duradouras. “As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no
brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e
moralidade (VYGOTSKY, 1989)3.
Em concordância Piaget (1998)4 diz que a atividade lúdica é o
berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso,
indispensável à prática educativa.
Desta forma, nossa brinquedoteca busca colaborar com o
aprimoramento das diretrizes do projeto pedagógico da IES nas ações sociais e
sócio-profissionais, contribuir para a formação profissional e educacional dos
acadêmicos do cursos que utilizam esse laboratório, criar protótipos e modelos
para capacitar os acadêmicos principalmente do curso de pedagogia a
desenvolver materiais lúdicos e criativos para trabalhar em sala de aula.
2

SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos, Petrópolis
RJ; Vozes, 1997.
3
VYGOTSKY, L.. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes,1989.
4
PIAGETJ. A psicologia da criança. Ed Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
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Finalidades
Estimular o desenvolvimento da criança;
Valorizar as atividades lúdicas e
recreativas;
Dar oportunidades para que a criança aprenda a jogar e
a participar de grupos;
Proporcionar acesso a um número maior de brinquedos,
de experiências e de descobertas;
Dar à criança a oportunidade de brincar, inventar, soltar
a imaginação, a criatividade, a autonomia e a sociabilidade;
Proporcionar um enriquecimento no relacionamento da
criança, desenvolvendo hábitos de responsabilidades e trabalho.

Estrutura Organizacional
Monitoramento
Com orientação de professores do curso de Pedagogia da
Faculdade, os estudantes-monitores acompanham as crianças nas brincadeiras
articulando para que os objetivos educacionais sejam alcançados, dentro do
esperado.
Coordenadora
Professora: Cláudia Regina Alves dos Santos
Estagiários
Alunos dos Cursos em nível de Pós-graduação em Educação

Público Alvo
Filhos de alunos, professores, funcionários da Faculdade,
crianças da comunidade local e alunos de escolas públicas e privadas.
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Crianças Atendidas
 Faixa

etária: 4 a 10 anos;

 Quantidade:

24 crianças por turno.

Funcionamento
Período de Atendimento


Vespertino: 14h às 16:30 (com intervalo para o lanche) e,
14h às 16h (sem intervalo para o lanche).

Seu funcionamento é de segunda à sexta-feira


Noturno: segundas e quintas-feiras das 19h á 22h

Regras para inscrição
Para ter acesso ao serviço da Brinquedoteca às escolas e
comunidade, será exigido um agendamento antecipado, de acordo com o
cronograma estabelecido pela instituição.
Estabelece-se que para utilização da brinquedoteca faz-se
necessário:


Firmar convênio (somente para as escolas);



Preencher formulário de inscrição, fornecendo dados

pessoais dos alunos e crianças da comunidade;


Preencher e assinar o Termo de Responsabilidade que

ficará arquivado na Brinquedoteca;


A

cada

visita,

as

crianças,

que

não

estiverem

acompanhadas de seus pais ou responsáveis, deverão trazer a autorização
assinada pelos mesmos para frequentarem a Brinquedoteca (autorização
disponível com os monitores);


Agendar a data e horário: escolas – 1 semana de

antecedência e comunidade – 24 horas de antecedência;
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Responsabilizar-se pelo transporte;



Pagar taxa para confecção e manutenção da carteirinha de

R$1,00 para escolas privadas, e R$ 0,50 para escolas públicas, na primeira
visita.

Regras de convivência


Não será permitida a entrada de adultos na Brinquedoteca

no horário de atendimento;


Uma vez inscrita, a criança não se ausentará do espaço da

Brinquedoteca, sem a presença de seu responsável, este necessitará trazer e
buscar a criança na porta da Brinquedoteca;


A criança

deverá

zelar

pelo

material

contido

na

Brinquedoteca não sendo permitido empréstimos de qualquer natureza.


Não será permitido o uso de alimentos na brinquedoteca;



Os materiais disponíveis são de uso exclusivamente

interno, ficando vetado possíveis empréstimos;


As escolas com suas respectivas turmas deverão ser

acompanhadas pelo professor regente;


Respeitar as regras da brinquedoteca;



Permanecer,

exclusivamente, nas

dependências

da

Brinquedoteca.

Atividades desenvolvidas
A Brinquedoteca conta com atividades diversificadas através da
exploração de jogos, brinquedos, brincadeiras e outros recursos. As atividades
serão planejadas antecipadamente em reunião com coordenação, monitores e
colaboradores.
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5.5 Laboratório de Ensino

O Laboratório de Ensino é espaço privilegiado para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas, servindo como complemento às
discussões realizadas nas disciplinas de metodologias de ensino do Curso de
Graduação em Pedagogia.
Dispõe de recursos didáticos e pedagógicos utilizados na
formação de professores assessorando no processo de qualificação profissional
e contribuindo com diferentes materiais relacionados a métodos de ensino, a fim
de proporcionar aos seus alunos um melhor ensino- aprendizagem.
Tal estrutura além de compor a qualidade do curso também está
aberta á comunidade externa para viabilizar condições de atendimento a
professores da rede pública e particular.
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6 ASPECTOS LEGAIS
6.1 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
O PPC está coerente com a Resolução CNE/CES Lei 9394/96
LDB- 20-12-96; Resolução CNE/CP nº 1 de 2006, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, buscando-se atendê-la
integralmente; Resolução CNE/CP nº 2 de 1º de julho de 2015 que altera a carga
horária de estágio supervisionado e AACs dos cursos de Pedagogia.

6.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Índigena
Os itens relativos a Educação das relações étnico-raciais e para
ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena estão inseridos no
conteúdo programático da Disciplina Educação e Diversidade, ministrada no 7°
Semestre do Curso de Pedagogia, Projeto Integrador V, executado no 8º
semestre (os documentos comprobatórios estão disponíveis para consulta na
IES).
6.3 Titulação do Corpo Docente

Em atendimento aos requisitos legais esse item pode ser
verificado no capítulo 4 deste PPC no item 4.6.

6.4 Núcleo Docente Estruturante

O NDE do curso de (Nome do Curso) está de acordo com a Resolução
CONAES n.1, de 17/6/2010, com o Regimento da instituição e com o capítulo 4
deste PPC.
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6.5 Carga Horária Mínima, em Horas – Para Bacharelados e Licenciaturas

O curso de Pedagogia totaliza 3.200 horas e atende à carga horaria
mínima em horas estabelecidas nas Resoluções CNE/CES n. 02/2007 conforme
pode ser demonstrado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO CARGA HORÁRIA DO CURSO
Duração da
hora

CH EM
MINUTOS
(em
minutos
de (multiplica
CARGA HORÁRIA POR COMPONENTE CURRICULAR
a
acordo com
a atividade/ coluna 2
quadro de
com a 3)
horário)
Atividades de Aprendizagem Teóricas

2.130
Horas-aula

60

0

Atividades de Aprendizagem Práticas

490 horasaula

60

0

Estágio Curricular Supervisionado

400 horas

60

0

Atividades Complementares

200 horas

60

0

Total da Carga Horária do Curso em MINUTOS:
Total da Carga Horária do Curso em HORAS:

193.200
3.200

6.6 Tempo de Integralização

O tempo mínimo de integralização do curso de Pedagogia é de: 08
semestres e Tempo máximo de integralização do curso: 14 semestres atende ao
tempo de integralização proposto na Resolução CNE/CES n. 02/2007.
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6.7 Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência e / ou
Mobilidade Reduzida

A FACULDADE tem como uma de suas prioridades a integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o ingresso e a
permanência em todos os serviços que oferece à comunidade, em consonância
com os pressupostos legais e conceituais de uma educação de qualidade para
todos, o Programa Educação Inclusiva do Ministério da Educação/Secretaria de
Educação Especial, e em atendimento à Portaria Nº. 3.284, de 7 de novembro
de 2003, que revoga a Portaria Nº. 1.679/99, e dispõe sobre requisitos de
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, com o objetivo de instruir
os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de
credenciamento de instituições.
Preocupada em garantir aos alunos portadores de necessidades
especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às suas
edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição está cuidando para
que suas instalações físicas sejam pertinentes a tal objetivo.
A FACULDADE pretende firmar parcerias com instituições
especializadas, no sentido de receber suporte, quando necessário, contratando
profissionais ledores (braile) e intérprete de libras para acompanhar alunos
surdos-mudos ou estudantes com deficiência visual e auditiva, na resolução das
provas do vestibular e aprendizado de matéria dada em sala de aula. Esses são
alguns dos benefícios que alunos com mobilidade reduzida podem encontrar na
Faculdade.
Entre outras ações previstas estão:
a) Acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência em
todas as atividades acadêmicas.
b) Aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos
destinados ao uso de alunos com deficiência, para a promoção de
acessibilidade.
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c) Adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas
com deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.
d) Reforma nas edificações para acessibilidade física dos
alunos com deficiência em todos os ambientes.
e) Contratação de pessoal para os serviços de atendimento
educacional especializado, quando pertinente.
A dificuldade que os jovens portadores de deficiência têm para
se inserir no mercado de trabalho e, por consequência, custear as despesas com
seus estudos, também foi motivo de preocupação da instituição. Para evitar a
evasão escolar e a perda do trabalho de inclusão, os estudantes que possuem
dificuldades financeiras, mas apresentam um bom rendimento escolar podem
pleitear desconto nas mensalidades. É uma forma de estimular e reconhecer a
dedicação destes alunos, observando suas necessidades financeiras.
6.8 Disciplinas de Libras

A Faculdade de Ensino Superior contempla a disciplina de Libras
na estrutura curricular do curso de Pedagogia, atendendo ao disposto no Decreto
n. 5.626/2005, conforme pode ser verificado na Matriz Curricular. A mesma
também é ofertada como disciplina optativa para os demais cursos da IES.
6.9 Informações Acadêmicas
As informações acadêmicas exigidas pela Portaria Normativa
n. 40 de 12/12/2007 alterada pela Portaria Normativa MEC 23 de 01/12/2010,
publicada em 29/12/2010 estão disponibilizadas na forma impressa e virtual.
Estão afixadas em local visível com as seguintes informações:
I.

Ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no
DOU;

II.

Dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em
exercício;

III.

Relação dos professores que integram o corpo docente do curso,
com a respectiva formação, titulação e regime de trabalho;
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IV.

Matriz curricular do curso;

V.

Resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC,
quando houver;

VI.

Valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos
alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos
reajustes e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional.

E as seguintes informações estão disponibilizadas em página
eletrônica própria no site da instituição e também na biblioteca:
I. Projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua
duração, requisitos e critérios de avaliação;
II. Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o
Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo
junto ao MEC;
III. Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos,
relacionada à área do curso, política de atualização e informatização,
área física disponível e formas de acesso e utilização;
IV. Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo
laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática
e redes de informação.

6.10 Políticas de Educação Ambiental
Com relação à exigência legal pertinente a Políticas de
Educação Ambiental, trata-se da referida temática no contexto da Disciplina:
Fundamentos e Metodologia da Ciências I, ministrada no 5° Semestre do Curso
de Pedagogia, sendo articulada com o Projeto Integrador II.
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ANEXOS
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Documentação Legal
ANEXO A - Convênio de Cooperação Técnico-Cientifíco
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA (escola ou instituição
conveniada) E A FACULDADE CATUAÍ, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO
EXTENSÃO E ESTÁGIO PARA OS ALUNOS DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO. A empresa (escola ou instituição conveniada), pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CGC N. (...) com sede e foro na cidade de (...), Rua
(...), adiante denominado (escola ou instituição conveniada) e a FACULDADE
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº, com sede à Rua
Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, na cidade de Cambé, Estado do Paraná,
aqui representada por seu Diretor Sandro Moraes de Medeiros firmam este
convênio, mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente convênio tem por objetivo proporcionar desenvolvimento de
atividades de ensino, pesquisa, extensão e estágio supervisionados curriculares
ou não curriculares aos alunos dos Cursos de Graduação, mantidos pela
doravante denominada FACULDADE , nas dependências das unidades de
serviço da (escola ou instituição conveniada) e proporcionar apoio técnico,
científico e de pesquisa através das atividades próprias da FACULDADE, para o
desenvolvimento dos serviços e atividades da (escola ou instituição
conveniada).
CLÁUSULA SEGUNDA
A FACULDADE e a (escola ou instituição conveniada), mediante
entendimento prévio, elaborarão anualmente, ou sempre que se fizer necessário,
o plano de atividades a ser desenvolvido pelos alunos nas dependências da
(escola ou instituição conveniada), constando o número de vagas, relação
nominal dos estagiários e dos respectivos supervisores,
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disciplinas, cursos e áreas de estágio e/ou pesquisa e extensão, bem como dias
e horários.
Parágrafo Primeiro
Os estagiários, alunos, docentes e pesquisadores serão supervisionados por um
docente responsável, da Faculdade, que desenvolverá suas atividades no
horário de trabalho da instituição de ensino e em acordo com a (escola ou
instituição conveniada).
Parágrafo Segundo
Os locais para campo de estágios, pesquisas e outras atividades, lotação,
horário e número de vagas, serão estabelecidos pela (escola ou instituição
conveniada).
CLÁUSULA TERCEIRA
A (escola ou instituição conveniada) fica desobrigada do pagamento de
qualquer importância financeira aos alunos, supervisores e pesquisadores da
Faculdade, bem como de despesas inerentes ao processo de ensinoaprendizagem originado deste convênio. A realização do estágio deverá ser
precedido da cobertura de seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário,
nos termos do artigo 4º da Lei nº 6494/77.
CLÁUSULA QUARTA
A Faculdade , responsabiliza-se pela contratação de seguros contra acidentes
de seus respectivos alunos/estagiários, em atividades na concedente.
CLÁUSULA QUINTA
A aceitação de estagiários pela concedente em suas instalações não configura
vínculo empregatício, pelo que fica a mesma desobrigada quanto à satisfação
de encargos sociais e trabalhistas, de acordo com a Lei nº 6494 de 07/12/77 e o
Decreto nº 97.497 de 18/08/82.
Parágrafo Único
Caberá a Faculdade a entrega do Termo de Compromisso ao docente
supervisor, o qual deve ser preenchido e assinado em três vias pelo próprio aluno
ou pesquisador, pela instituição de Ensino e Instituição concedente antes do
início do período previsto para o estágio ou outra atividade acordada.
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CLÁUSULA SEXTA
No que se refere à orientação técnica e administrativa da (escola ou instituição
conveniada), e à orientação didático-científica da Faculdade, as partes
convenentes poderão, após prévio entendimento, prestar mútua cooperação.
CLÁUSULA SÉTIMA
Sempre que necessário, serão promovidas reuniões entre as partes
convenentes para:
a) definição e manutenção do sistema de integração da (escola ou instituição
conveniada);
a) avaliação geral do campo de estágio e demais atividades desenvolvidas;
b) dirimir dúvidas e dificuldades quanto ao bom andamento das atividades;
c) tratar de outras matérias não especificadas no presente convênio.
Parágrafo Único
As reuniões a que se refere esta cláusula poderão ser convocadas por quaisquer
das partes convenentes, com no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, designando local, data e horário.
CLÁUSULA OITAVA
Os alunos, docentes e pesquisadores da Faculdade ficarão sujeitos às normas
internas da respectiva instituição conveniente, prevalecendo sempre, quando da
permanência deste (escola ou instituição conveniada) as normas internas da
unidade concedente (conforme descrito no Termo de Compromisso).
CLÁUSULA NONA
Fica estabelecido que o comportamento inadequado por parte dos alunos,
docentes e pesquisadores da Faculdade , ensejará imediato afastamento dos
mesmos das dependências da (escola ou instituição conveniada), mediante
avaliação conjunta de eventuais fatos em que estejam envolvidos, a ser realizada
pela administração da instituição concedente e da Faculdade .
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CLÁUSULA DÉCIMA
O presente convênio tem prazo indeterminado a partir da presente data, podendo
ser modificado mediante prévio entendimento entre as partes convenentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
A renúncia do convênio poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que precedida
de comunicação formal, em prazo nunca inferior a 60 (sessenta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
As questões oriundas deste instrumento serão resolvidas de comum acordo
entre as partes e, para os casos pendentes, elegem o Foro da Comarca de
Cambé, Estado do Paraná.
E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que se
produzam os efeitos de fato e de direito.
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Anexo B - Termo de Compromisso
Por este instrumento, as partes infra-assinadas, assumem
compromisso de, em adiantamento ao Convênio de Estágio assinado entre a
Faculdade e a (escola e/ou instituição conveniada), a assumirem as
responsabilidades advindas das atividades do Estágio Supervisionado, nos
termos da legislação vigente.
Os intervenientes, do lado da instituição de Ensino, o docente
Supervisor e o aluno-estagiário; e do lado da Instituição concedente, o seu
representante autorizado, assinaram o presente Termo de Compromisso para
que as atividades de Estágio Curricular cumpra seus plenos efeitos na forma da
Lei.

Cambé, XX de XXXXXX de XXXXX.
escola e/ou instituição conveniada
Instituição de Ensino
Nome do(a) estagiário(a)
Estagiária
Nome do coordenador do Curso.
Coordenador de Curso

142

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
2020

Anexo C - Carta de Apresentação
MODELO DE ENCAMINHAMENTO DE ESTÁGIO
Prezado (a) Senhor (a)
(escola e/ou instituição conveniada)
Conforme entendimentos anteriores, estamos encaminhando o aluno (nome
do(a) estagiário(a)) do Curso de graduação em Pedagogia: Habilitação de
Magistério em Educação Infantil e AnosIniciais do Ensino Fundamental e
Supervisão Escolar, para realizar estágio junto a este Estabelecimento de
Ensino, no período abaixo especificado: (período de realização do estágio)
Apresentamos nossos agradecimentos pela colaboração nesta atividade, como
temos a certeza de que reverterá em benefícios para a formação de nossos
alunos.

Atenciosamente
Nome do orientador do estágio.
Coordenador de Curso
Nome do coordenador do Curso.
Coordenador de Curso

Ilmo(a) Sr.(a)
Prof.
DD. Diretor(a)
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Anexo D - Declaração de Estágio para o Aluno
DECLARAÇÃO DE ESTÁGIO

Declaro que, (nome do(a) estagiário(a)), Matriculado(a) na
Série do Curso de Graduação em

Pedagogia deverá cumprir

horas de Estágio Prático como exigência do referido curso.
No dia (data) as horas de Estágio terão lugar(escola e/ou instituição
conveniada)
(horas: das----- as ------) horas, tornando-se indispensável sua participação.

Por ser verdade, firmo a presente.

Cambé, XX de XXXXXX de XXXXX

Nome do orientador do estágio.
Coordenador de Curso

Nome do coordenador do Curso.
Coordenador de Curso
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