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As informações obtidas a partir do estudo dos sistemas 

naturais e a sua integração numa visão transdisciplinar e coerente do 

mundo poderiam determinar uma transformação, urgente e necessária, da 

nossa atitude diante do real.  Deste modo, poderá começar uma nova era 

do conhecimento, era na qual o estudo do universo e do homem se 

sustentarão um ao outro.  
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I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. INSTITUIÇÃO MANTENEDORA  

 Nome: Faculdade Nova Geração Ltda. 

 CNPJ: 16.604.528/0001-00 

 Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins 

lucrativos - Sociedade Civil 

 Código MEC: 15894 

 Endereço: Avenida Pires do Rio, nº 2.801 

 Bairro: Jardim São Sebastião 

 Município: São Paulo 

 Estado: São Paulo 

 CEP: 08041-000 

 Fone: (11) 2055-1400 

 E-mail: secretariasm@faculdadepaschoaldantas.com.br 

 

1.2. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES 

 Nome: Faculdade de Ensino Paschoal Dantas 

 Sigla: FEPD 

 Código MEC: 21485 

 Endereço: Avenida Pires do Rio, 2801   

 Bairro: Jardim São Sebastião 

 Município: São Paulo 

 Estado: São Paulo 

 CEP: 08041-000 

 Fone: (11) 2741-5100 

 E-mail: secretariasm@faculdadepaschoaldantas.com.br 

 Processo de Credenciamento e-MEC: 201 

 

1.3. INFORMAÇÕES DO CURSO  

 Denominação do Curso: Pedagogia 

 Modalidade: Licenciatura – Presencial com 40% da Carga ministrada on-line 

através do AVA (ambiente virtual de aprendizagem 

 Turno de Funcionamento: Noturno e Diurno 

 Número de Vagas totais Anuais Solicitadas: 160 (cento e sessenta) 

 Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

 Dimensão das Turmas: 40 (quarenta) 

 Integralização: Tempo Mínimo 07 semestres – Tempo Máximo 12 semestres 

 Portaria de autorização do Curso de Pedagogia: Portaria MEC 130 de 

21/02/2017 

 Coordenadora: Professora Me. Márcia Alves Simões Dantas  
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1.4. BASES LEGAIS DO PPC DE PEDAGOGIA 

 

 Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Decreto n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso - Resolução CNE/CP nº 01, de 15 de 

maio de 2006; 

 Resolução CNE N° 02, de 01° de julho de 2015 (Formação inicial em nível 

superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada); 

 PNE – Plano Nacional de Educação;  

 Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006; 

 Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007; 

 Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

Nº 4.281 de 25 de junho de 2002); 

 Informações acadêmicas (Portaria Normativa n° 40 de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 

29/12/2010); 

 Disciplina de Libras (Dec. N°5.626/2005); 

 Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 

(Dec. n° 5.296/2004); 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 

de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n° 01 de 17 de junho 2004 junho de 2004); 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) Resolução CONAES n° 01, de 17/06/2010; 

 Titulação do corpo docente (Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei N° 

12.764, de 27 de Dezembro de 2012); 

 Política de Educação em Direitos Humanos (Parecer CNE/CP n° 08, de 

06/03/2012, CNE/CP n° 01, de 30/05/2012); 

 

 

1.5. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Para a Faculdade de Ensino Paschoal Dantas, o projeto pedagógico deve 

ser antes de tudo, uma ação consciente, planejada com vistas ao futuro, olhando a 

realidade com visão de supra realidade, pois o concreto é a ambiência que sofrerá a 

ação transformadora, na qual o ensino universitário e, principalmente, seus egressos 

devem atuar, perseguindo uma realidade com possibilidade de existir. 
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Este projeto pedagógico de curso visa traçar ações curriculares e 

extracurriculares que possam desenvolver habilidades profissionais em seus alunos, 

levando em conta, ainda, as perspectivas e condições do mercado de trabalho regional 

e as demandas globais da sociedade, sem prescindir do pleno desenvolvimento da 

pessoa do formando e seu preparo para o exercício efetivo da cidadania. 

 

O projeto pedagógico do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ensino 

Paschoal Dantas foi devidamente estruturado para atender às normas e diretrizes do 

Ministério da Educação – MEC, em particular a Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio 

de 2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Pedagogia e dá outras providências. 

 

Assim compreende-se à docência como ação educativa e processo 

pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 

produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, 

desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores 

éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 

construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. 

 

O curso de Pedagogia proposto, por meio de estudos teórico-práticos, 

investigação e reflexão crítica, propiciarão: 

 

 O planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 

 A aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o 

ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o 

político, o econômico, o cultural. 

 

O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

 

Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: 

 

 O conhecimento da escola como organização complexa que tem a 

função de promover a educação para e na cidadania; 

 A pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional; 
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 A participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino. 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Ensino Paschoal 

Dantas destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

 

 Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de tarefas próprias do setor da Educação; 

 Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de projetos e experiências educativas não-escolares; 

 Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

 

O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

 

 Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária; 

 Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma 

a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, 

física, psicológica, intelectual, social; 

 Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; 

 Trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

 Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 

individuais e coletivas; 

 Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano; 

 Relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias 
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de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas; 

 Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade; 

 Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, 

étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 

 Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras; 

 Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

 Participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 

 Participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares; 

 Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: 

sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de 

ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental ecológicos; sobre 

propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e 

práticas pedagógicas; 

 Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 

determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e 

encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 

 

No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar 

em escolas indígenas, dada a particularidade das populações com que trabalham e 

das situações em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão: 

 

 Promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, 

orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo 

indígena junto a quem atuam e os provenientes da sociedade 

majoritária; 
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 Atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo 

de temas indígenas relevantes. 

 

As mesmas determinações se aplicam à formação de professores para 

escolas de remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber 

populações de etnias e culturas específicas. 

 

A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de: 

 

I - Um Núcleo de Estudos Básicos que, sem perder de vista a diversidade 

e a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da 

literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de reflexão 

e ações críticas, articulará: 

 

a) aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes 

áreas do conhecimento, com pertinência ao campo da Pedagogia, que contribuam 

para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade; 

 

b) aplicação de princípios da gestão democrática em espaços escolares e 

não-escolares; 

 

c) observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de 

processos educativos e de experiências educacionais, em ambientes escolares e não-

escolares; 

 

d) utilização de conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em 

situações de aprendizagem; 

 

e) aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos de processos de 

desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, 

cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial; 

 

f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes 

segmentos da sociedade, relativamente à educação, sendo capaz de identificar 

diferentes forças e interesses, de captar contradições e de considerá-lo nos planos 

pedagógico e de ensino aprendizagem, no planejamento e na realização de atividades 

educativas; 

 

g) planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o 

contexto histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, particularmente, 
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no que diz respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à 

formação de professores e de profissionais na área de serviço e apoio escolar; 

 

h) estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de 

processos de organização do trabalho docente; 

 

i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas 

por crianças, além do trabalho didático com conteúdo, pertinentes aos primeiros anos 

de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia, Artes, Educação Física; 

 

j) estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, 

cidadania, sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade 

contemporânea; 

 

k) atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no 

contexto do exercício profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando 

o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa; 

 

l) estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização 

da educação nacional; 

 

II - Um Núcleo de Aprofundamento e diversificação de estudos voltado às 

áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e 

que, atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras 

possibilidades: 

 

a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes 

situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 

 

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos 

e processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da 

sociedade brasileira; 

 

c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar 

propostas educacionais consistentes e inovadoras; 

 

III - Um Núcleo de Estudos Integradores que proporcionará 

enriquecimento curricular e compreende participação em: 
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a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 

monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de 

educação superior; 

 

b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes 

áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de 

estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos; 

 

c) atividades de comunicação e expressão cultural. 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 

3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico. 

 

Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de 

estudos será efetivada por meio de: 

 

I - Disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente 

teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre outros, sobre 

teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar historicamente e em 

diferentes realidades socioculturais e institucionais que proporcionem fundamentos 

para a prática pedagógica, a orientação e apoio a estudantes, gestão e avaliação de 

projetos educacionais, de instituições e de políticas públicas de Educação; 

 

II - Práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos 

licenciandos a observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na 

execução e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, 

tanto em escolas como em outros ambientes educativos; 

III - Atividades complementares envolvendo o planejamento e o 

desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria, de 

iniciação científica e de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo 

docente da instituição de educação superior decorrentes ou articuladas às disciplinas, 

áreas de conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, estudos 

curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades e experiências, 

entre outras, e opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades especiais, a 

educação do campo, a educação indígena, a educação em remanescentes de 

quilombos, em organizações não-governamentais, escolares e não-escolares públicas 

e privadas; 

 

IV - Estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 

assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes 
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escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e 

competências: 

 

a) na Educação Infantil;  

 

b) nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

 

c) na participação em atividades da gestão de processos educativos, no 

planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

atividades e projetos educativos; 

 

d) em reuniões de formação pedagógica. 

 

 

II - CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

O Projeto Institucional da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas concretiza-

se através de uma Política Acadêmica Institucional moderna, que tem como dimensão 

ética à construção da cidadania enquanto patrimônio coletivo da sociedade civil. Desta 

forma, a instituição estrutura seu Projeto Político Pedagógico – PPC do Curso de 

Pedagogia, integrado ao Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e ao Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI, como parte do processo de institucionalização que visa 

ordenar sua existência, seguindo diretrizes que orientam o seu desenvolvimento e 

consolidam sua proposta de Faculdade diferenciada, que prioriza a qualidade 

acadêmica em todos os níveis.  

 

Este trabalho possui sua gênese nas práticas cotidianas numa conjuntura 

interna e externa, e envolvem, no processo de sua materialização, através de todos 

os segmentos que compõem a comunidade acadêmica, como um desdobramento das 

responsabilidades sociais de seus idealizadores. 

 

O desenvolvimento da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas, que deve ser 

compreendido no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, estabelece o norte do 

movimento político - administrativo até que os agentes históricos produzam novas 

condições para novas mudanças.  

 

Assim, a realização da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas, parte de uma 

realidade objetiva das Faculdades de natureza particular, com espírito público que é 
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o seu concreto. Desenvolve-se sustentada em discussões internas, decorrentes de 

posições plurais de seus agentes, tendo como conteúdo a indissociação do ensino, 

pesquisa e extensão, contextualizada na realidade profissional. E a sua eficiência deve 

ser balizada na capacidade de dar respostas às necessidades de sua comunidade, seja 

no âmbito conjuntural, seja no estrutural, segundo a ética que a orienta. 

 

Enfim, como Planos de uma Instituição Educacional atual, direcionamos 

nossos esforços na consecução de valores que caracterizam o cidadão de sua 

comunidade, tais como o de liberdade, igualdade, justiça social, solidariedade, a 

serem concretizados na vivência da herança cultural. 

 

São tais valores que norteiam o trabalho da Faculdade de Ensino Paschoal 

Dantas e a formação de cidadãos conscientes de sua transitoriedade, bem como das 

necessidades de educação contínua numa sociedade livre, justa e fraterna.  

 

2.1 DA MANTENEDORA 

 

Acreditamos que, em nossa função de mediadora do saber da sociedade, 

a mantenedora concentra esforços para aquilatar e satisfazer as novas exigências de 

articulação das estruturas educacionais com as produtivas da sociedade, de forma que 

exista uma multidiversidade de conhecimentos produzida pela totalidade e 

concreticidade dentro de uma perspectiva abrangente. Com efeito, não se pode 

ignorar a dimensão política, isto é, a determinação de quais são os conhecimentos 

que interessam produzir, como e em que âmbitos de interesses eles circulam com 

seus efeitos de transformação. 

 

Igualmente, para cumprimento dessas disposições funcionais, os projetos 

da Mantenedora, firmam o seu posicionamento sob a tônica de instituições voltadas 

para a comunidade, tal como se faz mister em nossos dias, ao contrário das 

anacrônicas instituições de elite do século passado. 

 

Embasada nesta visão do processo educativo, a Mantenedora traça suas 

linhas básicas de ação compreendidas e elaboradas dentro da dimensão cultural, 

política, pedagógica e econômica.  

 

A Mantenedora entende a sua dimensão cultural como sendo aquela que 

envolve fatores e os aspectos filosóficos, culturais, biopsíquicos e sociais das pessoas 
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que dela participam - seus alunos, gestores, professores, pais, familiares e 

representantes da comunidade. 

 

O papel da mantenedora é o de coordenar a ação dos diferentes 

participantes de tal forma que seja promovida a sua plena realização como seres 

humanos e sociais.  

 

Diretamente associada à dimensão cultural está à dimensão política que 

compreende as estratégias de ação concreta de professores, gestores, alunos e 

representantes da comunidade.  

Essa dimensão envolve a noção de representatividade de cada um, 

colocando a dimensão política da administração em um constante repensar de sua 

estrutura e da questão do poder, em consonância com os movimentos sociais que 

reclamam o desejo de uma ação transformadora.  

 

A dimensão pedagógica da Mantenedora compreende o conjunto de 

princípios, cenários e técnicas educacionais intrinsecamente comprometidos com a 

consecução eficaz dos objetivos educacionais. A teoria e prática educacional se apoiam 

na concepção de cenários e princípios pedagógicos, os quais refletem as mentalidades, 

os significados da época histórica. 

 

Por fim, a dimensão econômica se identifica com os recursos financeiros e 

materiais, estruturas, normas e mecanismos de coordenação e comunicação 

correlatos. A Mantenedora a concebe não como simples fator de produção, na função 

de maximização de benefícios e de calculabilidade econômica, mas como um 

instrumental indispensável e substantivamente marcado por valores humanos e sócios 

- políticos.  

 

Essas quatro dimensões se articulam dentro das linhas básicas de ação na 

elaboração dos nossos Projetos. Assim, sua cultura é assumida e elaborada para que 

possa perpetuar-se no tempo e dar vida própria à instituição e à própria sociedade.  

 

Essa ênfase na ação conjunta da mantenedora, comunidade acadêmica, 

alunos, professores, gestores e da população da região na qual está inserida, permite 

recriar, de forma permanente, seu pensamento e sua ação, democratizando o acesso 

à cultura, e ainda contribuir para maior desenvolvimento e bem-estar social. 
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2.2 DIRIGENTE PRINCIPAL DA MANTENEDORA 

 

 Nome: José Deuzimar Dantas 

 CPF: 668,575,708-68 

 Cargo: Sócio Diretor  

 Profissão: Empresário 

 Nacionalidade: Brasileiro 

 

2.3  DIRIGENTES PRINCIPAIS DA IES 

 

 Nome: José Deuzimar Dantas 

 CPF: 668.575.708-68 

 Cargo: Diretor Geral 

 Nacionalidade: Brasileiro 

 

 Nome: Sandra Regina Gomes Perestrelo Dantas 

 CPF: 216.629.878-89 

 Cargo: Diretora Acadêmica 

 Nacionalidade: Brasileira 

 

 Nome: Emerson Pascoal Dantas 

 CPF: 226.646.898-78 

 Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro 

 Nacionalidade: Brasileiro 

 

 

III - MISSÃO DA IES 

 

A Faculdade de Ensino Paschoal Dantas possui como Missão: 

 

“A Faculdade de Ensino Paschoal Dantas tem como missão exercer uma ação 

integrada das suas atividades educacionais visando à geração, a sistematização e 

disseminação do conhecimento, para a formação de profissionais empreendedores 

capazes de promover a transformação e o desenvolvimento social, econômico e 

cultural da comunidade em que está inserida”. 
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3.1 ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Reunindo-se neste contexto educacional, a Faculdade de Ensino Paschoal 

Dantas oferecerá cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de conhecimento 

das Ciências Sociais e Humanas, bem como Ciências Exatas e Tecnológicas.  

 

A Faculdade de Ensino Paschoal Dantas tem sua proposta de formação nas 

diversas modalidades de ensino, norteada pelos princípios da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB e com os objetivos e prioridades do Plano Nacional de 

Educação - PNE. Na busca do atendimento ao seu meio social, harmoniza-se com as 

diretrizes e políticas educacionais da região e do Estado de São Paulo. 

 

3.2  CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL E INSERÇÃO 

REGIONAL 

 

A expectativa é de que a maioria dos alunos do Curso seja composta por 

estudantes inseridos no mercado de trabalho, maiores de idade, responsáveis por si 

próprios e na maioria das vezes por suas famílias. Pertencentes à classe trabalhadora, 

oriunda de famílias constituídas, de nível econômico de médio para baixo, buscando 

a ascensão social e funcional e para tanto sacrificando alguns itens de despesas 

próprias para financiarem seus estudos.  

 

A instalação dos Cursos da IES nesta região será uma grande oportunidade 

de crescimento pessoal e profissional. Essa possibilidade tornar-se-á possível, 

também, graças ao valor dos encargos educacionais cobrados pela Instituição, que 

serão bastante reduzidos quando comparados com outros encargos de Instituições 

congêneres. Isso tornará o ensino superior oferecido passível de ser adquirido. 

 

A IES atuará como catalizadora das questões profissionais vividas por seus 

alunos, partindo desta realidade próxima, para desenvolver seus conteúdos de ensino 

abrangentes e aplicáveis a novas situações. Não medirá esforços para colocar os 

alunos desempregados como estagiários nas empresas da região, pois, concebe a 

prática como suporte à construção do conhecimento. 

 

O Estado de São Paulo conta, atualmente, com aproximadamente 

41.500.000 habitantes (dados IBGE 2014), sendo que a população urbana 

corresponde à aproximadamente 93,7% deste total, segundo o IBGE.  
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E é nesse contexto, altamente desenvolvido e também competitivo, que a 

Faculdade de Ensino Paschoal Dantas se insere para prestar seus serviços, através do 

desenvolvimento das atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), constituindo-se 

em fator de desenvolvimento da comunidade local e regional. 

 

Com efeito, ao atuar em diversas áreas de conhecimento por meio de seus 

cursos de graduação e de pós-graduação, além das atividades de pesquisa e de 

extensão, a Faculdade de Ensino Paschoal Dantas contribuirá para formação e 

qualificação profissional e para o desenvolvimento humano na região em que atua. 

Além disso, contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local e 

regional por meio de múltiplas atividades de atendimento direto à comunidade, de 

apoio aos serviços públicos, de educação comunitária e de prestação de serviços a 

empresas e organizações, desenvolvidas em caráter permanente pela IES. 

 

A decisão de implantar a IES decorre da conscientização da 

responsabilidade social de atender à população circundante e vem ao encontro dos 

anseios da população, com o apoio de toda classe política, empresarial e institucional 

da sociedade civil organizada. Assim sendo, a intenção da IES é justamente prover a 

Região da Zona leste do Município de São Paulo e do Estado de São Paulo de 

profissionais conscientes e comprometidos com a cidadania. Além disso, corresponde 

à sua meta de promover e executar políticas de estreita proximidade e colaboração 

com a comunidade. 

 

Não há dúvidas de que um dos grandes anseios da população é pela busca 

de conhecimento e consequente desenvolvimento das qualificações profissionais para, 

a partir de aí ter acesso aos diversos mercados de trabalho disponíveis. 

 

A IES pretende suprir as necessidades da comunidade local e atender 

aqueles que buscam o desenvolvimento de suas qualificações pessoais e profissionais 

e, ao mesmo tempo, oferecer ao mercado os profissionais capacitados, não só sob o 

enfoque tecnológico, como também o ponto de vista da cidadania, da responsabilidade 

social e do comprometimento comunitário. As políticas gerais traçadas contemplam, 

preferencialmente, os seguintes objetivos: 

 

 Promover a educação e a formação integral humana numa perspectiva 

ética e de responsabilidade, visando o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo e crítico, do conhecimento científico e do aperfeiçoamento 

cultural e profissional; 

 Oportunizar situações de aprendizagem que possibilitem a formação do 

cidadão comprometido com a realidade que o cerca, atuando de forma 
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crítica e responsável, tendo condições de participar e produzir em um 

mundo caracterizado por constantes mudanças; 

 Propiciar condições para que teoria e prática sejam ações constantes, 

tendo como perspectiva a transformação social; 

 Formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento 

considerando a formação técnico-científica, possibilitando ao acadêmico 

a sua integração na realidade histórica e social, com o 

comprometimento necessário, atuando de forma crítica e responsável, 

tendo condições de participar produzir e intervir no desenvolvimento da 

comunidade regional e da sociedade brasileira; 

 Incentivar o trabalho de pesquisa, visando o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia e a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos 

e tecnológicos; 

 Promover a extensão, aberta à participação da comunidade, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes do ensino, da criação do 

conhecimento resultante da pesquisa científica e aplicada desenvolvida 

na Faculdade de Ensino Paschoal Dantas e a formação integral do aluno; 

 Buscar a fidelização dos seus clientes através de ações pertinentes; 

 Pesquisar semestralmente, por amostragem, o nível de satisfação dos 

alunos e tomar as medidas que os resultados sugerirem; 

 Trabalhar constantemente na busca da adesão dos professores e alunos 

aos objetivos da instituição como sendo o melhor investimento em 

qualidade e desenvolvimento; 

 Desenvolver estruturas e condições que permitam aperfeiçoar o 

trabalho docente e discente, possibilitando investir mais tempo no 

processo ensino-aprendizagem. 

 

3.3  CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO – HISTÓRIA DO BAIRRO 

 

A primeira denominação do bairro foi Aldeia de Ururaí, palavra usada por índios 

guaianaz em referência ao rio Tietê. Naquelas terras, em 1560, o padre Anchieta 

reencontrou um grupo de guaianaz que havia abandonado as imediações do colégio 

jesuíta de São Paulo. Uma capelinha foi erguida para marcar a presença cristã na 

aldeia e dar seqüência à catequização dos índios. A construção levou o nome do 

arcanjo de devoção de Anchieta. Era o início da história de São Miguel Paulista. Em 

1622, a pequena igreja foi substituída pela Capela, tombada pelo Patrimônio Histórico 

Nacional no ano de 1938. 

 

A história de São Miguel Paulista, bairro no extremo leste da cidade, passa pela 

praça que, oficialmente, tem nome de um religioso, e, popularmente, de um estilo 

musical brasileiro. É a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, mais conhecida como Praça 
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do Forró. Além de conter a Capela de São Miguel Arcanjo, reconstrução da igrejinha 

que foi o marco do bairro em 1560, a Praça também foi palco de muitos shows nas 

últimas décadas e de manifestações do Movimento Popular de Arte de São Miguel 

Paulista, criado no final da década de 70 por um grupo de amigos (Edvaldo Santana, 

Osnofa, Sacha Arcanjo, Akira Yamasaki e Zulu de Arrebatá, entre outros) interessados 

numa “política visionária de transformação provocada pela inquietação”. 

 

Outra referência na região é a fábrica da Companhia Nitro Química Brasileira, 

a primeira do mercado nacional de Nitrocelulose, seu principal produto. Implantada 

em 1935 na avenida Dr. José Artur Nova, a Nitro Química teve papel de destaque no 

desenvolvimento de São Miguel. Em 70 anos, empregou milhares de trabalhadores e, 

juntamente com as olarias e fábricas de cerâmicas, contribuiu para o crescimento do 

bairro na primeira metade do século XX, atraindo centenas de pessoas à procura de 

emprego. A Nitro é ainda um dos estabelecimentos de São Miguel que mais oferecem 

vagas de trabalho: com 401 funcionários, é responsável por quase 18% dos postos 

da indústria local. 

A infra-estrutura viária começou a melhorar com a chegada do paralelepípedo, 

por volta de 1952. O asfalto viria anos mais tarde. Mesmo assim, a região ainda dispõe 

de ruas de terra. Porém, apenas este semestre, foram pavimentadas 19 ruas e 

concluiu-se o asfaltamento de outras 20. 

O distrito de São Miguel abriga o Hospital Municipal Tide Setúbal, o Hospital 

Dia Saúde Mental, dois dos cinco telecentros da região e o Centro de Referência da 

Criança e do Adolescente, inaugurado em agosto para acolher crianças e adolescentes 

em situações de risco ou de rua. 

O centro de São Miguel, nos arredores da Praça do Forró, é atualmente um 

importante pólo comercial e residencial. 

Localizada no extremo leste da capital, a área de jurisdição da Subprefeitura 

São Miguel Paulista tem 24,30 km² de extensão. É composta pelos distritos de São 

Miguel Paulista, Vila Jacuí e Jardim Helena. 

Segundo dados de 2010 do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, a região possui aproximadamente 370 mil moradores. Por sua história e 

tradição, São Miguel Paulista é o distrito que dá nome à região da Subprefeitura. 

O bairro começa com a Aldeia de Ururaí, formada por índios guaianases que 

haviam deixado os arredores do Colégio Jesuíta de São Paulo. Ururaí era como os 

índios denominavam o Rio Tietê, que margeia a região. 

Por volta de 1560, para marcar presença cristã na aldeia dos guaianases, o 

padre José de Anchieta construiu uma capela na região, batizada de São Miguel, nome 

de seu arcanjo de devoção. O bairro de São Miguel Paulista começou a crescer ao 

redor da capela. 
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Pela importância história, a Capela de São Miguel Arcanjo foi tombada pelo 

Patrimônio Histórico Nacional em 1938. O ponto inicial do bairro é um marco na 

história e na cultura local. A Capela de São Miguel, que passou por uma restauração 

em 2007, faz parte da Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, também conhecida como 

“Praça do Forró”, referência à cultura nordestina da região. 

 

Radiografia da região da Subprefeitura São Miguel 

Área territorial: 24,30 km² 

Distritos: São Miguel Paulista, Vila Jacuí e Jardim Helena. 

População total: 369.496 mil habitantes 

 

 

 

 

Subprefeituras Distritos 
Área 
(km²) 

População 
(2010) 

Densidade Demográfica 
(Hab/km²) 

São Miguel São Miguel 7,50 92.081 12.277 

 Jardim 
Helena 

9,10 135.043 14.840 

 Vila Jacuí 7,70 142.372 18.490 

 TOTAL 24,30 369.496 15.206 

 

DADOS: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subp

refeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758 

 

 

3.4 ENSINO SUPERIOR 

 

Contemplado por expressivo número de renomadas instituições de ensino e 

centros de excelência, São Paulo é o maior polo de pesquisa e desenvolvimento do 

Brasil, responsável por 28% da produção científica nacional – segundo dados de 2014. 

No cenário atual, destacam-se importantes universidades públicas e privadas, muitas 

delas consideradas centros de referência em determinadas áreas. São Paulo é 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/sao_miguel_paulista/noticias/?p=16075
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considerada polo cultural no Brasil, tendo-se consolidado como local de origem de 

toda uma série de movimentos artísticos e estéticos ao longo da história do século 

XX. Apesar de tradicionalmente rivalizar com o Rio de Janeiro o status de sede das 

principais instituições culturais do país, é em São Paulo que existe o maior mercado 

para a cultura, tendo hoje se consolidado como uma das principais capitais culturais 

do Brasil e da América Latina.  

IV. FUNDAMENTAÇÃO DO CURSO COM O PDI DA INSTITUIÇÃO 

 

Para cumprir sua missão, a Faculdade de Ensino Paschoal Dantas, 

oferecerá semestralmente cursos superiores de graduação, de pós-graduação e de 

extensão, bem como realizará projetos para atividades investigativas que 

contribuíram com o desenvolvimento da região em que se insere, formando um 

profissional ético, com visão crítica e humanística, consciente de sua responsabilidade 

social e qualificado para as novas tecnologias aplicadas ao mercado de trabalho.  

 

Tal linha norteadora faz parte do PDI e representa a razão de ser da 

Instituição servindo como base para a criação e implementação das políticas e 

estratégias institucionais que nortearão as tomadas de decisão da mantenedora e de 

sua mantida, frente às necessidades da sociedade de forma a assegurar que os 

objetivos traçados pela Instituição, sejam satisfatoriamente atingidos e até 

superados.  

 

Neste sentido, as estratégias e políticas propostas no projeto pedagógico 

do curso de Pedagogia estão totalmente em consonância com o que reza o PDI da 

Faculdade de Ensino Paschoal Dantas, garantindo que as ações que serão 

desenvolvidas atendam satisfatoriamente os objetivos propostos.  

 

 

4.1. JUSTIFICATIVA DO CURSO 

 

A escola da atualidade tem um papel insubstituível quando se trata da 

preparação das novas gerações para o enfrentamento das exigências postas pela 

sociedade moderna, pautamo-nos em nossa missão a fim de colocar à disposição um 

curso moderno que não só atenda à demanda social que vivemos, como que propicie 

aos estudantes formas de atuação práticas a fim de aproximar a teoria dos bancos 

universitários da efetiva atuação profissional.  

 

Assim sendo, novas exigências educacionais pedem aos cursos de 

formação do docente, um profissional capaz de adequar suas didáticas às novas 

realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais, 

das novas tecnologias da informação e comunicação. 
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O novo perfil do pedagogo exigirá, no mínimo, uma cultura geral mais 

ampliada, a capacidade de aprender a aprender, a competência para orientar os 

processos de aprendizagem na sala de aula e nos diversos espaços educativos, 

habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, utilizar de forma 

qualitativa os diferentes meios de comunicação e articular com as novas mídias e 

multimídias. 

 

A escola tem, pois, o compromisso de diminuir a distância entre a ciência 

e a cultura de base, produzida no cotidiano e provida pela escolarização. Junto a isso, 

tem, também, o compromisso de auxiliar os alunos a tornarem-se sujeitos críticos e 

atuantes, capazes de desenvolver habilidades que propiciem a reflexão, a 

compreensão e transformação da realidade mediante uma formação humanizada.   

 

Torna-se necessário refletir acerca da realidade considerando a pesquisa 

como foco no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que ensinar não está 

dissociado de aprender, o que significa utilizar os conhecimentos e mobilizá-los para 

a ação, realizando, assim, o processo de construção do próprio conhecimento, 

mediante a contínua reflexão da ação.   

 

O Curso de Pedagogia deverá contribuir para a democratização do acesso 

e para a melhoria da qualidade da educação no nosso país por meio da melhoria da 

qualificação profissional dos professores, especialmente no que diz respeito à atuação 

em ambientes externos às salas de aula convencionais. 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 

de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

 

 Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de tarefas próprias do setor da Educação; 

 Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de projetos e experiências educativas não-escolares; 

 Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. 
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Deverá, ainda, articular espaços para que o processo de ensino e de 

aprendizagem aconteça de maneira consoante com as questões já expressas, 

norteado por uma prática reflexiva, alimentada pelas teorias pedagógicas 

contemporâneas, na busca de autonomia no seu fazer e da teorização de sua prática.  

 

V.     CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

 

De início convém registrar, por necessário, que a concepção de um projeto 

pedagógico sempre há de levar em consideração que a formação técnico-científica, a 

aquisição do saber, estão situados no vértice dos preceitos que regem a educação e 

é um conjunto de princípios e normas que guardam entre si uma relação necessária 

de coerência, conexão e dependência. O que nos leva a afirmar que a interpretação e 

a implementação do projeto pedagógico não podem ser feitas isoladamente, mas hão 

de ser extraídas de dentro do sistema educacional, construídas e informadas pelas 

normas e princípios impressos no regimento da IES. 

 

As normas educacionais devem harmonizar-se com os princípios entre si. 

Essa harmonização é que dá coerência ou subsistência ao projeto pedagógico. Com 

efeito, não é o projeto pedagógico uma somatória de regras avulsas, ou mera 

concatenação de fórmulas articuladas entre si. 

 

A elaboração do projeto pedagógico de um curso requer a assessoria de 

um pedagogo que domine e conheça a área do conhecimento em questão ou do 

profissional dessa área que conheça educação, para que, após delinear o perfil do 

formando, conceba a estrutura curricular. A matriz curricular deve ser consequência 

do Projeto Pedagógico. 

 

É preciso que haja sincronização interdisciplinar em tempo e espaço. O 

ementário de cada núcleo foi concebido de forma a abordar o conteúdo do mesmo, 

objetivando a formação do perfil profissional proposto.  

 

No limiar, o Projeto Pedagógico para o Curso de Pedagogia da Faculdade 

de Ensino Paschoal Dantas estará totalmente voltado para o ensino integrado 

buscando a formação de profissionais pedagogos, gerentes de formação generalista, 

competentes, conscientes de suas responsabilidades, do seu importante papel na 

sociedade sustentável e para consigo próprio. 

 

O presente projeto pedagógico é uma proposta de trabalho integrado, que 

descreve um conjunto de conhecimentos, habilidades e capacitações objetivando ser 

uma fonte de treinamento profissional e aperfeiçoamento por toda a vida. 
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Com base e de acordo com o disposto na LDB, é relevante considerar que 

realmente existe uma necessidade premente de mudanças na prática do ensino 

superior, para que as instituições possam estar formando nos próximos anos 

profissionais da pedagogia competentes, humanos, entendendo a sociedade 

sustentável em que vivem, procurando se adaptar como indivíduo e profissional à 

ocorrência de fenômenos sociais e ambientais, num mundo globalizado. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ensino 

Paschoal Dantas foi concebido de acordo com os princípios previstos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, com as normas instituídas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, licenciatura, 

Resolução CNE 01, de 15 de maio de 2006, e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Formação de Professores, bem como as recomendações constantes dos Parâmetros 

e Referenciais Curriculares para a Educação, elaborados pelo Ministério da Educação 

- MEC. 

 

O Curso de Pedagogia da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas insere-se 

no contexto do Instituto Superior de Educação – ISE órgão responsável pela formação 

de professores. O projeto institucional de formação de professores visa à preparação 

de profissionais com competência teórico-prática para o exercício da docência na 

Educação, em consonância com o cenário educacional brasileiro, com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, visando à formação plena do cidadão.  

 

Os fundamentos norteadores do Curso de Pedagogia são pressupostos 

éticos, políticos e epistemológicos, que estão definidos a partir de uma opção 

declarada por uma formação em favor da humanização dos processos de vida coletiva 

(culturais, políticos, sociais e econômicos), para professores que atuam ou irão atuar 

na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e na Gestão Escolar 

dos sistemas de ensino. 

 

Busca-se construir uma proposta que seja coerente com a opção em favor 

da humanização, na qual se forme um professor que busca esclarecer aos alunos em 

que sociedade vive e como agir, para que as realidades construídas, historicamente, 

possam ser reconstruídas à luz de um projeto de sociedade mais humano e 

socialmente justo.  

 

Assim, postula-se que os professores possam expressar um testemunho 

ético-político efetivado nas seguintes ações: orientar os alunos a partir de um trabalho 

que seja conscientizador e humanizador das relações humanas e sociais; intervir na 

realidade socioculturalmente construída a partir de uma conscientização resultante da 
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dialetização da ação-reflexão-ação; e orientar para a responsabilidade social da vida 

em comunidade, trabalhando, coerentemente, os princípios  

 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação 

de Professores da Educação, o Curso de Pedagogia da Faculdade de Ensino Paschoal 

Dantas oferecerá aos futuros docentes experiências de aprendizagem que superam a 

dicotomia entre teoria e prática, as fragmentações curriculares e o distanciamento 

que ocorre entre o saber e o fazer pedagógico. Essa superação requer equilíbrio entre 

o domínio dos conteúdos curriculares e a sua adequação didática à sala de aula, 

situação na qual ocorrerá a aprendizagem dos futuros alunos do professor.  

 

Desse modo, a Faculdade de Ensino Paschoal Dantas planejou um Curso 

de Pedagogia que oferece aos futuros docentes os conhecimentos pertinentes à 

dimensão pedagógica e educacional do seu fazer profissional, assim como à produção 

científica das diferentes áreas do conhecimento.  

 

Pretende-se, desta maneira, que, além do conhecimento sistemático, 

criterioso e rigoroso dos conteúdos disciplinares e das possíveis articulações 

interdisciplinares, os futuros profissionais dominem, também, as respectivas 

metodologias e didáticas e, principalmente, que construam competências para mediar 

de modo eficaz a relação dos aprendizes com os diferentes objetos de conhecimento.  

 

Para tanto, o Curso de Pedagogia observará na formação de seus alunos:  

 

 Articulação entre teoria e prática, valorizando o exercício da docência; 

 Articulação entre áreas do conhecimento ou disciplinas; 

 Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 

de ensino e na prática profissional; 

 Ampliação dos horizontes culturais e o desenvolvimento da 

sensibilidade para as transformações do mundo contemporâneo. 

 

De acordo com os pressupostos pedagógicos que fundamentam o projeto 

pedagógico do Curso de Pedagogia, e, ainda, com base nas Diretrizes Nacionais a 

formação dos futuros docentes tem como referência: 

 Os contextos e os saberes para conhecer, agir na sociedade e na cultura 

e a demanda sociocultural;  

 O espaço e o tempo da aprendizagem na educação escolar e os recursos 

e instrumentos que apoiam este processo; 

 As competências e os conhecimentos, nos domínios teórico e prático, 

necessários para assegurar aprendizagem aos alunos da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
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 O processo de desenvolvimento e de aprendizagem com o qual a 

criança, o jovem e o adulto constroem e reconstroem competências e 

conhecimentos, e, em consequência, estes mesmos processos; 

 

Os contextos, os saberes e as competências selecionados pela educação 

escolar e adquiridos por outras aprendizagens que, apropriados por crianças, jovens 

e adultos, favorecem sua leitura e sua ação na sociedade e na cultura, ao longo de 

toda a vida, garantindo uma aprendizagem permanente. Assim, a Faculdade de Ensino 

Paschoal Dantas adota os seguintes princípios de formação:  

  

PROFISSIONALIZAÇÃO: a identidade do curso para formação de professores 

caracteriza-se pela preparação profissional. Seus conteúdos deverão nutrir-se do que 

há de atual na pesquisa científica acadêmica – tanto aquela que se debruça sobre os 

objetos de ensino quanto a que se detém nos fundamentos da educação e da 

aprendizagem. Neste movimento, deve-se assegurar o desenvolvimento das 

competências necessárias ao exercício profissional – e não apenas de competências 

acadêmicas;  

 

REFLEXÃO: os conteúdos e atividades desenvolvidos no curso são meios para 

desenvolver uma atitude permanente de avaliação, experimentação e ajustes sobre a 

prática de sala de aula. Dessa forma, objetiva-se a formação de uma atitude científica 

diante da gestão do ensino e da aprendizagem, um objetivo sintetizado na expressão 

“professor reflexivo”.  

 

RELAÇÃO COM A PRÁTICA EM TODAS AS DISCIPLINAS: a dimensão prática do 

conhecimento, sua aplicação aos fatos do mundo próximo ou remoto que cerca o 

candidato a professor, deve acontecer no âmbito dos conteúdos científicos e de 

linguagens que ele deverá dominar para ensinar bem e na relação entre esses 

conteúdos substantivos e o mundo da prática pedagógica e didática. É importante 

destacar esse princípio, uma vez que na preparação do professor predomina o modelo 

segundo o qual o conhecimento científico é “teoria” e o ensino é “prática”, de modo 

dicotômico, o que tem levado os professores formados a afirmar, com razão, que “na 

prática a teoria é outra”. 

 

ESTÁGIO COMO APLICAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PRÁTICA VIVENCIADA AO 

LONGO DO CURSO: o estágio é um momento de síntese e de aplicação na “vida real” 

da experiência prática vivenciada ao longo do curso, abandonando-se de vez o modelo 

segundo o qual a prática limita-se ao estágio realizado de modo pontual no final do 

curso.  
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FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS COM A CULTURA LOCAL, REGIONAL E 

NACIONAL: com o objetivo de tornar o professor mais atento, sensível e ativo diante 

do cenário mundial neste novo milênio, no qual seus alunos viverão, o curso tem o 

compromisso de propiciar o acesso à cultura em geral e, em particular, à cultura 

brasileira; o acesso a informações sobre as tendências e tensões do mundo 

contemporâneo, sobre os desenvolvimentos recentes das ciências e das tecnologias, 

das linguagens e das artes.  

 

ATENÇÃO A TRANSPOSIÇÃO DO MODELO DOCENTE DO CURSO PARA A 

FUTURA PRÁTICA PROFISSIONAL DOS EGRESSOS: uma vez que a prática 

docente no curso de formação é referência decisiva para definir o exercício profissional 

dos futuros professores, o curso tem o compromisso de oferecer aos alunos, futuros 

professores, as mesmas condições que se quer que ele, quando no exercício de sua 

atividade, ofereça aos seus alunos. Entre essas condições, destacam-se: (a) o 

acolhimento da experiência prévia do aluno; (b) a organização de situações de 

aprendizagem que facilitem a construção do conhecimento, a aprendizagem 

colaborada, o trabalho em equipe e a negociação de sentidos entre os alunos; (c) a 

adoção de procedimentos de avaliação que permitam ao aluno entender seu próprio 

processo de aprendizagem, avaliar seu progresso e a adequação do curso. 

 

INTERLOCUÇÃO PERMANENTE COM A EDUCAÇÃO BÁSICA: para cumprir com 

efetividade a dimensão prática dos estudos de formação docente, essa interlocução 

se faz, em âmbito nacional, com os Parâmetros e Referenciais Curriculares para a 

Educação Básica; em âmbitos mais restritos, nas recomendações curriculares dos 

sistemas de ensino estaduais e municipais.  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

 Denominação: Curso de Pedagogia 

 Modalidade: Licenciatura - Presencial 

 Vagas: 160 (cento e sessenta) vagas totais anuais 

 Dimensionamento das Turmas: 80 (quarenta) alunos 

 Regime de Matrícula: Semestral 

 Turnos de Funcionamento: Diurno e Noturno 

 Duração do Curso: Mínimo de 7º semestres e máximo de 12º semestres 

 Carga Horária total: 3.400 (três mil quatrocentas e oitenta) horas relógio 

 Atividades formativas: 2.800 (duas mil oitocentos e oitenta) horas relógio 

 Estágio Supervisionado: 400 (quatrocentas) horas relógio 

 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais: 200 (duzentas) horas relógio 

 Coordenador do Curso: Sandra Regina Gomes Perestrelo Dantas 
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5.1.   APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

 O Curso de Graduação em Pedagogia insere-se no contexto do Instituto 

Superior de Educação – ISE, órgão responsável pela formação de professores. O 

projeto institucional de formação de professores visa à preparação de profissionais 

com competência teórico-prática para o exercício da docência na Educação Básica, em 

consonância com o cenário educacional brasileiro, com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, visando à formação plena do cidadão. 

 O Curso de Graduação de  Pedagogia tem como objetivo formar licenciados em 

Pedagogia, para atuar na Educação Básica nas etapas de ensino: Educação Infantil, 

no Ensino Fundamental do 1º ao 5º anos, bem como, na Gestão e Supervisão Escolar, 

aptos a conhecer, analisar, avaliar e atuar de forma consciente e crítica na prática 

escolar, levando em consideração os contextos sociais, culturais, históricos, 

econômicos, e geopolítico da sociedade em questão, bem como os fins e os valores 

da educação. 

 

5.2 OBJETIVOS GERAIS 

 

O Curso de Pedagogia da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas tem como 

objetivo geral formar licenciados em Pedagogia, para atuar na Educação Infantil, nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Gestão Educacional, aptos a conhecer, 

analisar, avaliar e atuar de forma consciente e crítica na prática escolar, levando em 

consideração os contextos sociais, culturais, históricos, econômicos, e geopolítico da 

sociedade em questão, bem como os fins e os valores da educação.  

 

O presente curso se propõe formar especialistas nas várias áreas da ação 

educativa - o Gestor Educacional e o professor para atuar na Educação – operando 

com um currículo pleno que satisfaça as expectativas de formação profissional à altura 

dos desafios da educação para atuação em unidades escolares, órgãos intermediários 

e centrais dos sistemas educacionais e em outros ambientes educacionais, tendo os 

seguintes objetivos gerais: 

 

 Formar profissional capacitado para atender às exigências do mercado 

de trabalho, apto ao autodesenvolvimento e consciente da importância 

de seu papel enquanto agente transformador da realidade no exercício 

de sua função social; 

 Desenvolver conhecimentos teóricos e específicos à área de formação, 

bem como instrumentalizá-lo para a reflexão crítica e transformação de 

sua prática profissional; 
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 Proporcionar ao aluno, aproximação e intervenção na realidade 

educacional (instituições escolares e não escolares) na qual irá atuar, 

oportunizando a integração entre a teoria e a prática educativa; 

 Identificar a função social da escola e o papel do administrador 

enquanto gestor educacional como elemento dinamizador do processo 

educativo; 

 Desenvolver projetos no seu campo de atuação visando a integração do 

ensino, da pesquisa e da extensão; 

 Garantir uma formação multidisciplinar, comprometendo o aluno com a 

compreensão e busca de soluções para o exercício mais adequado da 

profissão; 

 Desenvolver políticas e/ou diretrizes que norteiem o trabalho em 

ambientes escolares e não escolares. 

 Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária; 

 Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma 

a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, 

física, psicológica, intelectual, social; 

 Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; 

 Trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

 Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 

individuais e coletivas; 

 Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano; 

 Relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias 

de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas; 

 Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade; 

 Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, 

étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 
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 Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras; 

 Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

 Participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 

 Participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares; 

 Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: 

sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências não-escolares; sobre processos de 

ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre 

propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e 

práticas pedagógicas; 

 Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 

determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e 

encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 

 

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A formação do professor busca ampliar requisitos necessários para 

adequada inserção do aluno no mundo atual, assegurando seus direitos e ampliando 

as políticas para a infância e a pré-adolescência. Nesse sentido, a formação desse 

professor visa: 

 

 Analisar as práticas pedagógicas que envolvem a escolarização inicial, 

no conjunto das dimensões presentes ou ausentes no currículo escolar 

para este nível de ensino; 

 Favorecer o desenvolvimento de atitudes de investigação e de pesquisa 

na formação dos professores, através da associação entre teoria e 

prática; 

 Formar professores capazes de conhecer e adequar os conteúdos da 

língua portuguesa, da matemática, de outras linguagens e códigos, do 

mundo físico e natural e da realidade social e política, de modo a 

assegurar sua aprendizagem pelos alunos; 
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 Investir em sólida formação teórica dos campos que constituem os 

saberes da docência para a educação infantil e para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental; 

 Propiciar a capacitação para o atendimento pedagógico de qualidade 

para crianças em seus aspectos físicos, psicológicos, culturais e 

cognitivos na perspectiva das interações sociais e de cidadania, 

considerando a complexidade do mundo atual e suas perspectivas 

futuras; 

 Propiciar condições para que o futuro professor perceba a realidade 

escolar como ímpar, com dinâmica interna própria e que se situa num 

contexto sociocultural concreto; 

 Proporcionar ao aluno docente a descoberta e a vivência das diferentes 

linguagens do aluno, por meio de um diálogo expressivo de sua cultura, 

que venha contribuir para a construção de novos saberes, de forma 

crítica, consciente e atuante; 

 

Trabalhar as diferentes capacidades do futuro professor – cognitivas, 

afetivas, físicas, éticas, estéticas, de inserção social e de relação interpessoal – para 

tornar possível a construção e reconstrução de conhecimentos, valorizando a crença 

na própria capacidade, na disponibilidade e na curiosidade para aprender: 

 

 Na organização e na gestão de sistemas de ensino e unidades escolares; 

 Na gestão de projetos e experiências educativas; 

 Na gestão de processos educativos no que se refere ao planejamento, 

à administração, à coordenação, ao acompanhamento e à avaliação de 

planos e de projetos pedagógicos, bem como análise, formulação, 

implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e 

institucionais na área de educação. 

 

 

VI.     PERFIL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Buscar-se-á construir o perfil do profissional considerando sua participação 

em todas as atividades pedagógicas, em discussões acerca das propostas da escola, 

da abertura a sugestões e mediante a formação calcada em estudos específicos de 

educação. 

 

Os princípios metodológicos orientadores do processo educativo procuram 

não somente atender às exigências legais, mas também à formação qualificada, 

baseada na crença de que o indivíduo carrega consigo conhecimento, 

independentemente de sexo, raça, religião, cor ou outros fatores. 
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Os alunos-professores inseridos em um contexto social, temporal e cultural 

específico, irão compreender que todo o conhecimento não deve ser algo imposto ou 

trazido, mas sim construído em conjunto. Com esse espírito de sinergia, de equipe e 

de colaboração, num clima harmonioso, pretende-se modificar para melhor a 

realidade do cidadão brasileiro. 

 

Conscientizar-se da verdadeira importância de ser educador é uma 

característica básica do perfil profissional deste professor que deve valorizar a si 

próprio e a profissão que abraçou, tendo a clara visão de que a eventual mudança de 

paradigmas educacionais começa de dentro para fora e em cada professor.  

 

Ao final do Curso de Pedagogia, espera-se que os futuros profissionais:  

 

 Tenham se desenvolvido integralmente como pessoas, como 

profissionais e como cidadãos;  

 Tenham aprendido a valorizar o conhecimento e os bens culturais e a 

acessá-los autonomamente;  

 Tenham adquirido critérios para selecionar o que é relevante, a partir 

da investigação, do questionamento e da pesquisa;  

 Possam construir hipóteses, compreendam e raciocinem logicamente; 

comparem e estabeleçam relações, façam inferências e generalizações, 

demonstrando confiança na sua própria capacidade de pensar;  

 Relacionem sistematicamente a teoria com a prática através de uma 

postura crítico-reflexiva;  

 Tenham um domínio de conhecimentos específicos e pedagógicos e a 

adequada compreensão das questões relacionadas ao seu trabalho;  

 Tenham o domínio de estratégias e mecanismos;  

 Assumam um papel não somente de transmissores do conhecimento, 

mas de facilitadores da aprendizagem, estimulando seus alunos para as 

diferentes possibilidades de aquisição desse conhecimento; 

 Adotem em sua prática profissional uma pedagogia ativa que permita 

desenvolver em seus alunos a capacidade de aprender a aprender.  

 

6.1. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

O profissional egresso do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ensino 

Paschoal Dantas, no tocante à sua área de conhecimento, deverá estar apto a: 

 

 Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária; 
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 Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma 

a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, 

física, psicológica, intelectual, social; 

 Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; 

 Trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 

humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

 Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos alunos nas suas relações 

individuais e coletivas; 

 Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às 

diferentes fases do desenvolvimento humano; 

 Relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

 Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade; 

 Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, 

étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 

 

 Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras; 

 Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

 Participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 

 Participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares; 

 Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: 

sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências não-escolares; sobre processos de 
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ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; 

sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo 

e práticas pedagógicas; 

 Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 

determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e 

encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 

 

O egresso do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas 

deverá ainda ser dotado das competências comuns a todos os professores.  

 

A seguir é apresentado saber as competências referentes ao 

comprometimento com valores inspiradores da sociedade democrática; à 

compreensão do papel social da escola; ao domínio dos conteúdos a serem 

socializados, de seus significados em diferentes contextos e de sua articulação 

interdisciplinar; ao domínio do conhecimento pedagógico; ao conhecimento de 

processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; 

e ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 

 

Competências referentes ao comprometimento com valores inspiradores 

da sociedade democrática: 

 

 Reconhecer, compreender e valorizar os diferentes grupos sociais e 

culturais, de modo a interagir com os diversos padrões e produções 

culturais para o exercício da dinâmica cultural; 

 Reconhecer, compreender e valorizar as diferentes linguagens 

manifestas nas sociedades contemporâneas e suas funções na produção 

do conhecimento; 

 Apreender a dinâmica cultural, a fim de contribuir e atuar ao conjunto 

de significados que a constituem; 

 Reconhecer e valorizar a culturalidade infanto-juvenil, de modo a 

fomentar uma educação consciente, crítica, a fim de promover a 

inserção social do aluno.  

 

Competências referentes à compreensão do papel social da escola: 

 

 Compreender e conscientizar-se sobre o papel social do educador e das 

suas práxis, que se dá em diferentes âmbitos da sociedade; 

 Compreender e contribuir para o processo de construção do 

conhecimento do indivíduo em seu contexto social e cultural; 
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 Reconhecer e identificar problemas socioculturais e educacionais, 

propondo soluções criativas às questões da qualidade do ensino que 

visem superar a exclusão social; 

 Atuar com portadores de necessidades especiais, em diferentes níveis 

da organização escolar, de modo a assegurar os seus direitos de 

cidadania; 

 Atuar com jovens e adultos defasados em seu processo de 

escolarização, a fim de inseri-los no processo dinâmico da sociedade; 

 Promover a sua prática docente de forma crítica no contexto histórico e 

político. 

 

Competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, 

de seus significados em diferentes contextos e de sua articulação interdisciplinar: 

 

 Estabelecer diálogo entre a área educacional e as demais áreas do 

conhecimento para intervir crítica e solidariamente na realidade, 

considerando a diversidade sociocultural; 

 Articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e da prática 

pedagógica; 

 Desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados à 

utilização das tecnologias da informação e da comunicação nas práticas 

educativas; 

 Apropriar-se dos processos e meios de comunicação para expressar-se 

com clareza nas relações educacionais, bem como para produção de 

argumentações logicamente consistentes; 

 Propiciar uma educação junto ao público infanto-juvenil, nos aspectos 

das múltiplas linguagens, focalizando o brincar, as artes, o 

conhecimento de si e do mundo, considerando as interações e a 

organização do tempo, do espaço e da vivência cultural do aluno; 

 Aproximar cultura, linguagem, cognição e afetividade como elementos 

constituintes do desenvolvimento infanto-juvenil, voltados para a 

construção da imaginação e da lógica. 

 

Competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico: 

 

 Desenvolver situações didáticas que aproximem o ambiente escolar do 

contexto social e cultural do educando na produção de conhecimento; 

 Desenvolver a elaboração do projeto pedagógico, sintetizando as 

atividades de ensino como planejamento, organização, coordenação, 

situações didáticas e avaliação; 
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 Promover situações didáticas que promovam o desenvolvimento de 

valores, tais como ética, respeito, solidariedade, compromisso, 

responsabilidade e cooperação; 

 Articular os saberes científicos com a realidade sociocultural e 

econômica do contexto atual; 

 Reconhecer e valorizar o conhecimento natural, social e cultural do 

educando, articulando com a produção do conhecimento acadêmico; 

 Promover atividades socioeducativas que propiciem o desenvolvimento 

cognitivo, emocional, físico, social e cultural do público infanto-juvenil. 

 

Competências referentes ao conhecimento de processos de investigação 

que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica: 

 

 Articular o conhecimento comum e o científico utilizando situações 

práticas do cotidiano de diversos contextos para promover a produção 

de novos conhecimentos; 

 Identificar, produzir e utilizar recursos didáticos, bem como das 

tendências educacionais no desenvolvimento do processo de ensino e 

de aprendizagem; 

 Articular os conhecimentos teóricos com a prática educacional, de forma 

eficiente e eficaz, a fim de atender diferentes contextos; 

 Comunicar de maneira clara e atualizada, o conhecimento científico, 

utilizando tecnologia apropriada, relacionando-o aos saberes comuns; 

 Apropriar-se de recursos educativos que venham facilitar a 

compreensão do processo de criação e de construção de significados 

pela criança e pelo pré-adolescente. 

Competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento 

profissional: 

 

 Aprimorar o compromisso com uma ética de atuação profissional e com 

a organização democrática da vida em sociedade; 

 Desenvolver o espírito de pesquisa e crítica ao conhecimento 

relacionando-o às práticas educativas e adaptando-se às constantes 

transformações da sociedade atual; 

 Conhecer a legislação educacional e identificar no meio escolar sua 

contextualização a fim de realizar críticas inerentes ao processo 

educativo, propondo as soluções necessárias; 

 Ampliar o processo de autoformarão, adaptando-se com flexibilidade às 

situações novas; 

 Desencadear o espírito investigativo, crítico e reflexivo com relação aos 

saberes e à produção de novos conhecimentos. 
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VII.    ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 

A estrutura organizacional da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas 

procura assimilar experiências vivenciadas por seus diretores e coordenadores de 

cursos, de forma produtiva e eficaz. Está centrada no Curso, como sua unidade de 

negócios. Essa unidade é gerenciada por um coordenador, em regime de tempo 

integral, ligado diretamente à Diretoria. 

 

7.1. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA: COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

O Coordenador de Curso é escolhido e designado pelo Diretor Geral. A 

titulação e o regime de trabalho do coordenador devem atender aos padrões de 

qualidade fixados pelo MEC. 

O Regimento da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas disciplina a 

competência e atribuições da Coordenadoria de Curso nos seguintes termos: 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

 

 Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-

a junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

 Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso; 

 Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores e alunos; 

 Apresentar, anualmente, ao Conselho de Curso e à Diretoria, relatório 

de suas atividades e das de sua Coordenadoria; 

 Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo e monitores; 

 Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos 

prazos fixados pelo Diretor, os relatórios e informações sobre 

avaliações e frequência de alunos; 

 Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas 

do Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente 

nele lotado; 

 Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a 

criação de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares, culturais ou desportivos; 

 Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre 

aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 
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 Delegar competência; e 

 Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 

 

7.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 

 

Coordenação: A coordenação do curso responde pela condução integral 

do processo pedagógico. Além de dirigir o Colegiado de Cursos, promove, ad 

referendum deste, a escolha e seleção de novos professores para o quadro, 

acompanha diuturnamente o desempenho dos docentes, quanto ao cumprimento dos 

programas e avaliações, bem como o desempenho didático em sala de aulas. 

 

Participação da coordenação de curso no projeto pedagógico do 

curso: Exercendo a direção das assembleias do Colegiado de Cursos, coordena o 

universo de professores e participa, com eles, da elaboração do projeto pedagógico, 

através dos encontros pedagógicos semestrais, liderando os debates gerais e fóruns 

específicos, estes por analogias e sequências das diversas disciplinas e áreas de saber 

contidas na matriz curricular. 

 

Definição das atribuições do coordenador para o exercício da 

função: As atribuições da coordenação do curso são relativas a todos os aspectos da 

atividade pedagógica. A começar, pela presidência do Colegiado de Curso, plenária de 

professores, com participação do corpo discente, onde são definidas as matrizes 

curriculares, os programas e planos de aulas, a contratação e dispensa de professores, 

a integração das disciplinas no plano multidisciplinar, as atividades especiais e o 

calendário escolar. No trato diário, a coordenação promove uma avaliação contínua 

do cumprimento das atividades docentes, mantendo contato com representantes dos 

alunos ou classes inteiras, para em tempo e hora, promover alterações e mudanças 

de rumos. Mantém contato permanente com a Biblioteca, para renovação e ampliação 

do material de consulta, sejam livros, revistas, vídeos ou fitas. Atende individualmente 

os alunos, encaminhando suas reivindicações. Em síntese, promove a gestão do 

processo pedagógico, em seu amplo espectro. 

 

Participação do coordenador do curso em órgãos colegiados: Suas 

funções regimentais são claramente definidas: preside o Colegiado de Cursos, que 

representa, nas reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho 

Institucional, onde representa o curso. 

Na administração acadêmica do curso são destaques: 
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Orientação acadêmica: É a principal atividade desenvolvida, na prática 

diária, pela coordenação e pela direção pedagógica. Conforme descrita em outros 

locais, essa orientação se faz personalizada e individual, mediante a prática de “portas 

abertas” onde cada estudante poderá, sem prévia marcação, apresentar seus 

problemas e reivindicações. 

Acompanhamento psicopedagógico: Mesmo não se constituindo em 

núcleo específico, no quadro de professores da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas 

há psicopedagogos disponíveis para orientação dos alunos, em seus horários de 

plantão. A informalização do sistema apresenta a vantagem de atuar discretamente 

sobre problemas detectados encontrando as soluções mais convenientes. 

Programas de nivelamento: Os desníveis culturais dos vestibulandos, 

reflexo sintomático do diferencial entre escolas, exige que se pratique, nos primeiros 

semestres, processo de revisão, especialmente na habilidade no uso da língua 

portuguesa, vista sob o aspecto da elaboração e compreensão de textos. 

Projeto de acompanhamento de egressos: A Instituição manterá um 

vínculo com o conjunto de egressos do curso, com a finalidade de identificar a 

evolução alcançada e o perfil socioeconômico que estes obterão em sua trajetória 

profissional. Entre outros meios, serão editados boletins com informações sobre 

atividades que interessarem ao profissional e artigos oportunos. Com base nos dados 

obtidos, é possível também verificar as áreas que demandarem um maior número de 

profissionais e com isso direcionar aperfeiçoamentos e modificações nos cursos. Além 

disso, esse canal de comunicação permite um constante contato do egresso com as 

dependências da instituição para uma educação continuada. 

Identificar a adequação da metodologia de ensino proposta à 

fundamentação teórico-metodológica do curso: Fundamentado no conceito de 

que o educando deve aprender a aprender, a metodologia de ensino disseminada no 

corpo docente do curso é baseada no debate de ideias, depoimentos, estudos de casos 

e permanente insistência na correção das eventuais deficiências que o aluno trouxer 

de sua formação secundária, e deve ser corrigido pela leitura, pesquisa e visão do seu 

futuro exercício profissional. A formação em sequência reafirma e fixa os 

conhecimentos anteriormente adquiridos nas disciplinas precedentes e conduz a uma 

visão universalista, multidisciplinar e crítica do que será exigido do egresso, além de 

induzir e fixar a ideia de educação continuada, que deve balizar a vida do profissional. 

 

7.3.   ARTICULAÇÃO DA GESTÃO DO CURSO COM A GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

A estrutura organizacional e os processos de gestão da Faculdade de 

Ensino Paschoal Dantas oferecem as condições essenciais para o desenvolvimento do 

projeto institucional. Trata-se de uma Faculdade nova, com estrutura simples, 
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baseada no Curso como unidade acadêmico-administrativa. O tamanho e a 

complexidade desta estrutura são adequadamente dimensionados. 

Os diversos setores da organização relacionam-se entre si e 

correlacionam-se com a natureza da instituição e as atividades acadêmicas que 

desempenha ou pretende desempenhar. Há inegável coerência entre a estrutura 

organizacional e a prática administrativa. 

A organização acadêmico-administrativa de um curso possibilita a toda 

instituição um fluxo de informações configurando um bom atendimento aos docentes 

e discentes. 

Existem setores de suporte acadêmico na instituição que contribuíram no 

processo de gestão e funcionamento do curso, entre outros: 

Direção e Secretaria Geral: que mantêm os dados dos alunos e 

professores atualizados e estabelecem datas e prazos para as solicitações dos mesmos 

a partir do calendário escolar, para que sejam bem atendidos; 

Colegiado de Curso: formado pelo Coordenador do curso, professores 

eleitos entre seus pares e representantes dos alunos; 

NDE- Núcleo Docente Estruturante: Formado pelo Coordenador do 

Curso que o preside e quatro docentes indicados por ele. 

Comissão Própria de Avaliação: visa atender às exigências atuais da 

Faculdade, devendo ser processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico, ferramenta para o planejamento da gestão universitária e processo 

sistemático de prestação de contas à sociedade. 

 

7.4.   ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 

O funcionamento dos órgãos deliberativos obedece às seguintes normas: 

I - As reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre letivo em 

datas fixadas no calendário acadêmico e, extraordinariamente, por convocação do 

Presidente ou a requerimento de 2/3 (dois terços) dos membros, devendo constar da 

convocação a pauta dos assuntos a serem tratados (exceção do regido pelos artigos 

9º e 18); 

II - As reuniões realizam-se com a presença da maioria simples dos 

membros do respectivo órgão; 

III - As reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer 

número; 

IV - Nas votações, são observadas as seguintes regras: 
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a) As decisões são tomadas por maioria simples de votos; 

b) As votações poderão ser feitas por aclamação ou por voto secreto, 

segundo decisão do plenário; 

c) As decisões que envolvem Pedagogias pessoais são tomadas mediante 

voto secreto; 

d) O Presidente do órgão participa da votação e, no caso de empate, terá 

o voto de qualidade; 

e) Nenhum membro do órgão pode participar de sessão em que se aprecie 

matéria de seu interesse particular; 

f) Cada membro do respectivo órgão terá Pedagogia a apenas 01 (um) 

voto; 

g) Não é admitido voto por procuração; 

h) Os membros que acumulam cargos terão Pedagogia tão somente a 01 

(um) voto. 

V- Da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final 

da própria reunião ou no início da reunião subsequente. 

É obrigatória e preferencial a qualquer outra atividade na instituição o 

comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de que façam 

parte. 

O Presidente poderá convocar assessores ad hoc para participarem das 

reuniões, sem direito a voto. 

O Presidente pode vetar decisões do Conselho Acadêmico Superior, até 15 

(quinze) dias após a reunião em que essas tiverem sido tomadas, convocando o 

respectivo órgão para o conhecimento de suas razões e deliberação. 

A rejeição ao pedido de reexame da decisão pode ocorrer somente pelo 

voto de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros componentes do respectivo órgão. 

 

Da rejeição ao pedido, em matéria que envolva assunto econômico-

financeiro, há recurso ex-officio para a Mantenedora, dentro de 15 (quinze) dias, 

sendo a decisão desta considerada final sobre a matéria. 

O Presidente pode determinar e adotar providências ad referendum deste 

órgão para assuntos urgentes, inclusive medidas disciplinares. 
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VIII.    ESTRUTURA CURRICULAR 

Direcionado à formação de professores, a estrutura curricular deve 

oferecer oportunidade de constantes reflexões sobre as transformações culturais e 

sociais que o futuro profissional se defrontará ao longo de sua carreira. Esta 

contextualização só será possível em um currículo flexível, com diferentes 

oportunidades de acesso a novos conhecimentos e experiências. 

 

A matriz curricular proposta foi organizada, a partir dos componentes 

curriculares considerados essenciais para a tomada de consciência e a reflexão sobre 

as correntes de pensamento pedagógico, para a organização e a estrutura da escola, 

bem como para a discussão e a reflexão teórico-prática essencial à formação docente. 

Na organização da matriz curricular procurou-se ainda atender às exigências legais 

no que diz respeito ao desenvolvimento do aluno-professor.  

 

Conforme o artigo 6º da Resolução CNE/CP nº 01/2006, a estrutura 

curricular do Curso de Pedagogia é constituída de três núcleos, quais sejam:  

 

 Núcleo de Estudos Básicos; 

 Núcleo de Aprofundamentos e Diversificação de Estudos: Educação 

Infantil / Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão Escolar;  

 Núcleo de Estudos Integradores. 

 

Serão desenvolvidos ao longo do Curso de Pedagogia os Projetos 

Integrados de Prática Docente com o objetivo de possibilitar o trabalho 

interdisciplinar, tanto no sentido horizontal (no mesmo semestre) como no sentido 

vertical (entre semestres). Os alunos deverão ainda integralizar 200 h/a em 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais ou Atividades Complementares. O 

aproveitamento dessas atividades deverá ser requerido pelo aluno mediante 

formulário próprio ao final de cada semestre. 

 

O Estágio Supervisionado será desenvolvido a partir do 5º semestre do 

Curso de Pedagogia. Serão 400 h/a distribuídas da seguinte forma:  

 

 Estágio supervisionado I – Educação Infantil -100 horas 

 Estágio supervisionado II – 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental - 100 horas 

 Estágio supervisionado III – 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental - 100 

horas 

 Estágio supervisionado IV – Gestão Escolar -100 horas 

 

A Faculdade de Ensino Paschoal Dantas tem consciência de que o momento 

de realização do Estágio Supervisionado configura-se na inserção do aluno-professor 



 

45 

na realidade educacional: da sala de aula, do espaço escolar mais amplo, das relações 

profissionais existentes na escola, das atividades educativas que ocorrem em outros 

contextos, tais como na família, no trabalho, nos movimentos sociais, culturais e 

sindicais, entre outros. Desse modo, o Estágio Supervisionado constitui o eixo 

teoricamente fundamentado para a formação do professor e supera a ideia de simples 

aplicação dos conhecimentos, para ser um instrumento de inserção do aluno na 

realidade, em condições de compreender e alterar as relações sociais na escola e fora 

dela. 

 

O Estágio Supervisionado é um momento de formação profissional do 

aluno, seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes 

próprios das atividades escolares, sob a responsabilidade de um profissional 

habilitado. O Estágio Supervisionado não é uma atividade facultativa, sendo uma das 

condições para a obtenção da respectiva licença educacional. Não se trata de uma 

atividade avulsa, que angarie recursos para a sobrevivência do aluno, ou que se 

aproveite dele como mão-de-obra barata e disfarçada. Ele é necessário como 

momento de preparação próxima em uma unidade de ensino. O Estágio 

Supervisionado é o momento de efetivar, sob a supervisão de profissional experiente, 

o processo de ensino e de aprendizagem, que se tornará concreto e autônomo quando 

da profissionalização do estagiário.  

 

Em outras palavras, pode-se dizer que o Estágio Supervisionado pretende 

oferecer ao futuro licenciado conhecimento da realidade profissional em situação de 

trabalho, isto é, diretamente em instituições escolares dos sistemas de ensino. 

Constitui, também, o momento para se acompanhar alguns aspectos da vida escolar 

que não acontecem de forma igualmente distribuída pelos semestres, concentrando-

se mais em alguns aspectos que importa vivenciar. É o caso, por exemplo, da 

elaboração do projeto pedagógico, da matrícula, da organização das turmas e do 

tempo e dos espaços escolares. O Estágio Supervisionado é, pois, um modo especial 

de atividade de capacitação em serviço e que só pode ocorrer quando o estagiário 

assume efetivamente o papel de professor. Por outro lado, a preservação da 

integridade do projeto pedagógico da unidade escolar que recepciona o estagiário 

exige que este tempo supervisionado não seja prolongado, mas seja denso e contínuo. 

Esta integridade permite uma adequação às peculiaridades das diferentes instituições 

de Ensino Fundamental, no nível Anos Iniciais, em termos de tamanho, localização, 

turno e clientela. Neste sentido, é indispensável que o Estágio Supervisionado seja, 

ao final do Curso de Pedagogia, um momento de coroamento formativo em que a 

relação teoria-prática já seja um ato educativo em ação. 

O Trabalho de Conclusão de Curso está previsto no 6º e 7º semestre do 

Curso de Pedagogia, enfocando uma das áreas de atuação do profissional licenciado. 

É realizado sob orientação docente. A partir do contato com os componentes 
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curriculares do Curso de Pedagogia, o aluno deverá procurar o tema a ser 

desenvolvido em seu Trabalho de Conclusão de Curso. Logo, o Trabalho de Conclusão 

de Curso não deve ser encarado como um componente curricular a ser desenvolvido 

apenas no último semestre do Curso de Pedagogia, pois será o resultado de um 

processo de formação e investigação, que terá início no contato com os temas 

acadêmicos. No último semestre o aluno disporá de tempo específico para dedicar-se 

à conclusão do trabalho de investigação do tema escolhido e disporá, para tanto, de 

professor experiente em orientação de trabalho de pesquisa para acompanhá-lo nesta 

tarefa de sistematização. 

 

A matriz curricular objetiva o estímulo à pesquisa, a construção do 

conhecimento, ao debate e, principalmente, a prática pedagógica, de tal modo que o 

professor se sinta capaz de exercer o seu papel na escola. 

 

Ao longo de todo o Curso de Pedagogia, a prática estará presente e dela 

partirão os questionamentos, a resolução de problemas e a reflexão que levam ao 

aperfeiçoamento da atuação do professor.  

 

Neste contexto de vivência da realidade, os alunos desenvolverão as 

habilidades e as competências próprias do perfil do profissional, responsável pela 

formação e inserção da criança no contexto sociocultural e na promoção do seu 

desenvolvimento psicológico, afetivo e cognitivo.  

 

8.1. Disciplinas ofertadas por meio do Ensino à Distância – EAD Em 

atendimento à Portaria MEC nº 2.117, de 06 de dezembro de 2019. 

 

 O curso de Licenciatura em Pedagogia terá em sua estrutura curricular no 

máximo 40% (vinte por cento) da carga horária total das disciplinas, ofertadas por 

meio do Ensino à Distância – EAD.  

 

Os professores deverão utilizar o website da faculdade próprio para o Ensino à 

Distância, amparado pela tecnologia Moodle. A cada semestre ou período, as 

disciplinas já serão disponibilizadas no período de planejamento para que os 

professores possam inserir os devidos conteúdos.  

 

As ementas serão as mesmas utilizadas para o ensino presencial. Em relação 

à metodologia de ensino para essas disciplinas, os professores utilizarão textos com 

o conteúdo da aula, vídeos-aulas próprios ou de terceiros de caráter público, exercícios 

semanais ou periódicos e slides para o acompanhamento das aulas.  

Os professores também utilizarão a plataforma de vídeo conferência para 

conduzir as aulas, dessa forma, em todas as aulas os professores estarão à disposição, 
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no modo virtual. Dessa forma, o aluno não terá prejuízo do conteúdo de aula, apenas 

o formato que é diferente.  

 

As avaliações seguirão as mesmas datas previstas no calendário. Para a 

primeira Avaliação (N1), os professores poderão utilizar a plataforma Moodle, pois 

essa já possui 33 estrutura para aplicação e gerenciamento de avaliações/provas. A 

prova final, ou seja, a Avaliação Institucional (N2), será obrigatoriamente aplicada 

aos alunos nas dependências da faculdade, ou seja, os alunos deverão realizar essa 

avaliação presencialmente. Essa regra serve também para os Exames Finais. 

 

 

8.2. INTER-RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS NA CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO 

CURRÍCULO 

 

A inter-relação das disciplinas dar-se-á por meio das atividades 

desenvolvidas nos Núcleo de Estudos Básicos; Núcleo de Aprofundamento e 

Diversificação de Estudos e Núcleo de Estudos Integradores.  

 

Como princípio, o corpo docente do curso de Licenciatura em pedagogia, 

após desenvolver os conteúdos programáticos propõem, aos graduandos atividades 

que servirão para verificar a aquisição de habilidades e competências inerentes ao 

papel de professor da educação infantil, do ensino fundamental, dos serviços 

relacionados à gestão educacional e do ensino médio magistério. 

 

No estágio curricular supervisionado, o graduando, a partir do quarto (4º) 

semestre, terá a oportunidade de integrar e articular o currículo, ressignificando 

conteúdos programáticos e questões vivenciadas na escola campo.  

 

O estágio curricular supervisionado tem, portanto, como objetivo, a 

integração horizontal entre as disciplinas que compõem os Núcleo de Estudos Básicos 

e a vertical entre o Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, a partir 

da experiência pessoal do educando, como forma de romper a falsa dicotomia entre 

teoria e prática.  

 

Desta maneira, por meio da práxis educativa, almeja-se alcançar, por meio 

dos núcleos e suas respectivas disciplinas, a interdisciplinaridade.  

 

A interdisciplinaridade defendida é enquanto instrumento que viabiliza ao 

graduando a visão global contida nos Núcleo de Estudos Básicos; Núcleo de 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos e Núcleo de Estudos Integradores e suas 

receptivas disciplinas.  
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8.3. ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS EMENTAS E PROGRAMAS DAS 

DISCIPLINAS 

 

A adequação das ementas e programas das disciplinas é realizada 

mediante reuniões gerais e específicas por disciplinas, reuniões por séries, isto é, 

planejamento horizontal e vertical, que acontecerão periodicamente nos semestres 

letivos. 

 

As dificuldades encontradas, na articulação teoria e prática ocorre 

mediante feedback dos alunos. Esses feedbacks são refletidos no grupo, buscando-se 

alternativas para elaboração de alternativas metodológicas. 

 

8.4. ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA DA BIBLIOGRAFIA 

 

A adequação da bibliografia tem como proposta fundamentar a ementa 

proposta para cada disciplina. Ela acontecerá de forma periódica, principalmente na 

semana de planejamento no início de cada semestre, quando se reuniram professores 

da mesma disciplina para o estabelecimento de um plano de ensino comum e 

professores do mesmo semestre para revisão e atualização do material utilizado. 

 

IX – AÇÕES METODOLÓGICAS – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E O 

PREPARO DO ESTUDANTE PARA A EDUCAÇÃO CONTINUADA. 

 

O curso deve permitir uma flexibilidade na aplicação das metodologias de 

ensino, principalmente aquelas que preparam o estudante para o reconhecimento de 

formas de estudo que o possibilitem uma educação permanente, mesmo após sua 

diplomação. Para tal, prevê-se a inserção de conteúdos relativos ao processo de 

produção do conhecimento, sua natureza e os elementos básicos do método científico, 

tipos de pesquisa e sua aplicação a resolução de questões da área da pedagogia. 

Assim, pretende-se fornecer aos estudantes as ferramentas e a visão 

teleológica para a estruturação de um “estado de ser” dirigido ao questionamento, a 

investigação e a inovação do conhecimento tendo por base o pensamento cientifico. 

Os conteúdos serão desenvolvidos, sempre que possível, utilizando a estratégia 

pedagógica da problematização onde, a partir da definição de uma situação 

contextualizada em fatos reais oriundos da prática empresarial, o aluno é estimulado 

a elaborar análises, interpretações e propor soluções que resolvam o problema e 

favoreçam a criação de uma vivencia interdisciplinar dos conteúdos. 
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O currículo concretizará os princípios pedagógicos do “aprender fazendo” 

e “aprender a aprender” onde o estudante desenvolve sua capacidade de interagir, 

desde o início do curso, com a realidade do seu campo de atuação profissional e 

continuar o aprendizado após sua diplomação. 

O desenvolvimento dessas capacidades será orientado por docentes 

experientes nas áreas temáticas das disciplinas, que acompanharão o processo de 

estudo e aprendizagem, propondo os problemas, orientando as atividades de 

pesquisa, estimulando a discussão e verificando os resultados das avaliações. 

Esta estrutura de realização curricular imprime elevada responsabilidade 

para o estudante que, constantemente, deverá reavaliar seus métodos de estudo, 

suas necessidades de embasamento sobre conteúdo específicos, a aceitabilidade de 

suas contribuições para a resolução de tarefas, a interação com o grupo de alunos e 

o docente e a incorporação dos conhecimentos previstos para cada conjunto de 

disciplinas. 

 

 

X. PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM E 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

A avaliação global do processo de ensino e aprendizagem será desenvolvida 

por meio de dois programas a serem implantados de forma gradual, à medida que 

ocorra o desenvolvimento do curso.  

O primeiro está estruturado com a realização de reuniões acadêmicas entre o 

coordenador, os docentes e os representantes dos alunos para discussão sobre o 

andamento dos módulos. Vale lembrar, a importância da interação entre os docentes 

de cada módulo que deverão estar se reunindo mensalmente a fim de discutir 

conteúdos e estratégias a serem ministrados e o seu aproveitamento.  

O segundo programa está estruturado com o acompanhamento dos índices de 

rendimento escolar, desistências e evasão nos módulos visando detectar, na proposta 

pedagógica e na realização curricular, os pontos estruturais e conceituais deficitários 

que dificultam a integralização plena do aluno no tempo mínimo previsto.  

Os dados oriundos destes dois programas permitirão analisar o processo de 

ensino e aprendizagem com base nas totalizações qualitativas e quantitativas 

coletadas na própria comunidade acadêmica, por meio de instrumento de avaliação 

da atividade do docente em sala de aula. 
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XI. INFRAESTRUTURA 

 
O prédio disponibiliza para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura:  

 

● 11 (onze) salas de aula no andar térreo  

● Laboratório de informática  

● Brinquedoteca  

● Sala de estudos 

 

Equipamentos  

 

● Microcomputadores  

● Retroprojetores  

● Lousa digital 

● Aparelhos de TV  

● Filmadora  

● Máquina de xerox 

 

11.1.   BIBLIOTECA 

 

A biblioteca da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas tem uma área total 

de 120,00 Metros quadrados, podendo atender até 50 usuários simultaneamente.  

 

Conta com ambiente de informática com 03 computadores com acesso à 

internet, e salas de estudo em grupo reservadas.  

 

11.2 FUNCIONAMENTO  

 

A biblioteca da Faculdade de Ensino Paschoal Dantas, onde se encontra o 

acervo do curso de Pedagogia, funciona das 14h00min às 22h00min  

 

A Faculdade de Ensino Paschoal Dantas, atendendo a Portaria 1.679, 

contempla cuidados com o acesso às instalações físicas da biblioteca de forma a não 

restringir o percurso dos usuários e, em especial, daqueles portadores de deficiências 

físicas.  

 

A área de leitura da biblioteca está dimensionada para até 30 assentos, com 

mesas de uso coletivo, com cabines de estudo individual e de estudo em grupo, além 
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de uma sala ambiente para reuniões. Os murais da biblioteca concentram-se no eixo 

de circulação principal com o fim de divulgar os dados e as informações.  

 

A biblioteca deve contar, inicialmente, com terminais de acesso à Internet, 3 

(três) ao todo, distribuídos de forma a facilitar o acesso da informação pelos usuários, 

além do acervo local.  

 

Para assegurar condições adequadas de conforto térmico, acústico, de 

iluminação, a biblioteca conta com uma iluminação de 500 lux, higiene, ventilação e 

segurança, itens aliados a uma moderna arquitetura interna e mobiliário adequado.  

 

11.3 ACERVO  

 

Para atender a oferta de cursos conta em seu acervo com os títulos 

relacionados nos programas das disciplinas que compõem a matriz curricular, bem 

como, outros de circulação nacional e interesse para pesquisa e estudo diversificado. 
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XII.  ANEXOS 

 

12.1 MATRIZ CURRICULAR 

 

1º SEMESTRE 

Comunicação e Expressão 72 

História da Educação Brasileira 72 

Filosofia da Educação 72 

Sociologia da Educação 72 

Métodos e Técnicas do Trabalho Científico e da Pesquisa  72 

Projeto Integrador I 50 

Atividades Complementares I  50 

Subtotal 460 

2º SEMESTRE 

Didática da Alfabetização : Competências e Habilidades 72 

Metodologia da Alfabetização 72 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 72 

Metodologia e Prática do Ensino Fundamental 72 

Tecnologia em Educação: Linguagem e Outros Códigos  72 

Projeto Integrador II 50 

Atividades Complementares II 50 

Subtotal 460 

3º SEMESTRE 

Linguagens Infantis e Conceitos Matemáticos 72 

Arte e Linguagem 72 

Currículo e Avaliação da Aprendizagem   72 

Corpo, Movimento e Lazer 72 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 72 

Projeto Integrador III 50 

Atividades Complementares III 50 

Subtotal 460 

4º SEMESTRE 

Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos da Língua Portuguesa 72 

Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos da Matemática 72 

Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos das Ciências Naturais 72 

Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos das Ciências Sociais 72 

Política Educacional: Organização da Educação e Realidade Brasileira  72 

Projeto Integrador IV 50 

Estágio Supervisionado I 100 

Atividades Complementares IV 50 

Subtotal 560 

5º SEMESTRE 

EJA e Projetos Integrados da Prática Docente: Escolas e Classes de Educação de 
Jovens e Adultos 

72 

Dificuldades , Transtornos e Distúrbios da Aprendizagem 72 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica  72 

Legislação Educacional e Psicopedagogia 72 

Projetos Integrados da Prática Docente: Literatura Infantil  72 

Projeto Integrador V 40 

Estágio supervisionado II 100 

Subtotal 500 

6º SEMESTRE 
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Letramento e Alfabetização na Educação Infantil 72 

Educação Especial e Inclusão 72 

TCC I – Trabalho de Conclusão de Curso I  72 

Elaboração e Gestão de Projetos Educativos: Educação e Meio Ambiente 72 

Projetos Integrados de Prática Docente: Aplicativos Educacionais 72 

Projeto Integrador VI 40 

Estágio supervisionado III 100 

Subtotal 500 

7º SEMESTRE 
 

Projetos Integrados de Prática Docente: Recursos Pedagógicos  72  

Princípios e Métodos em Gestão Educacional: Administração e Supervisão 72  

TCC II – Trabalho de Conclusão de Curso II 72  

Tecnologias Aplicadas à Gestão Escolar 72  

Pedagogia em Instituição não Escolares 72  

Projeto Integrador VII 40  

Estágio supervisionado IV 100  

Subtotal 500  

DIMENSIONAMENTO DO CURSO 

Atividades formativas 2840 

Estágio supervisionado 400 

Atividades Complementares 200 

TOTAL DO CURSO EM HORAS RELÓGIO 3440 

 

 

 

 

 

12.2 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

O ementário explicita as linhas mestras dos conteúdos que serão desenvolvidos em 

cada componente curricular, seguidos de bibliografia básica e complementar. 

 

1º SEMESTRE 

 

Comunicação e Expressão 

 

Ementa 

A linguagem como objeto de análise e reflexão, como ferramenta indispensável de 

comunicação. Estudo, leitura e produção de textos dissertativos centrados em temas 

pertinentes às Ciências Humanas, contemplando as diferentes linguagens oral e 

escrita, como meio para produção, expressão, comunicação e interpretação de ideias. 

Acesso as variações linguísticas, bem como a temática, estrutura composicional e 

características dos gêneros literários, linguística textual: mecanismos de coesão e 

coerência e a Gramática Normativa. 
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Bibliografia Básica 

BRETON, Philippe. A argumentação na comunicação. 2 ed. São Paulo: EDUSC, 2003. 

CUNHA, Celso, CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

KOCH, Ingedore Villaça. A inter-ação pela linguagem. 11 ed. São Paulo: Contexto, 

2012 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. São Paulo: Lucerna, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Aprendizagem da linguagem escrita: processos 

evolutivos e implicações didáticas. 3.ed. São Paulo : Ática, 2002. 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2004. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna – aprenda a escrever, 

aprendendo a pensar. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2006. 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém técnicas de elaboração de 

trabalho de conclusão de curso (TCC). 9. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental: de acordo com as atuais normas 

da ABNT. 25. ed. São Paulo : Atlas, 2004. 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Ementa 

Concepções educacionais no Brasil na perspectiva histórica política e social. A 

profissão docente na história da educação brasileira – colônia, império, república, com 

ênfase nos anos 30 até a atualidade, privilegiando a relação entre educação e 

sociedade. Estudo e análise do processo de constituição dos contextos pedagógicos 

no Ocidente desde as comunidades primitivas até a consolidação da escola de massas 

no século XXI. Discussão das perspectivas teóricas na História e Educação com ênfase 

na Pedagogia. 

 

Bibliografia Básica 

GONCALVES, Diana; HILDORSF, Maria Lúcia Spedo. Brasil 500 anos: tópicas em 

História da Educação. São Paulo: EDUSP, 2001 

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 

20 ed. Campinas: Autores Associados, 2007 

ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. História da educação no Brasil. 25 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 
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Bibliografia Complementar 

MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. 

São Paulo: Cortez, 2006. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia geral e do Brasil. 

São Paulo: Ática, 2006. 

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira: a organização escolar. 

20.ed. Campinas-SP : Autores Associados, 2007. 

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 2006. 

MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. Petrópolis: 

Vozes, 2009. 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

 

Ementa 

Diferentes perspectivas filosóficas da Educação com enfoque e abordagens em 

educação e seus temas relacionados às relações de poder, disciplina e autoridade. 

Problemas atuais da Filosofia da Educação. A educação como processo em construção 

da relação ser-no-mundo para e com os outros.  

 

Bibliografia Básica 

Rocha, Dorothy. Filosofia da educação – Diferentes abordagens. Campinas: Papirus, 

2004. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 

 

 

Bibliografia Complementar 

GAARDEN, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. 26 ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

GUIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. (Org.) Estilos em filosofia da educação. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2000. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 2013. 

FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relato de uma professora. 15.ed. 

Rio de Janeiro : paz e terra, 1983. 

GHIRALDELLI JR., Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. São Paulo : 

Manole, 2003. 
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SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

Ementa 

A contribuição de Durkheim, Max e Weber à formação da Sociologia. Os principais 

paradigmas sociológicos. Aplicabilidade da Sociologia no campo educacional e sua 

atitude em uma sociedade globalizada. Análise dos estudos pedagógicos numa 

perspectiva sociológica, enfatizando a relação educação X desigualdades sociais X 

Estado. O papel social da escola. Abordagem sociológica do debate pedagógico 

brasileiro. Educação e Estratificação social. Processos socioculturais das práticas 

educativas no interior da escola.  

 

Bibliografia Básica 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2 ed. São Paulo: 

Moderna, 2008  

MARX, Karl. A ideologia alemã. 2. ed. São Paulo : Martins Fontes, 2002.  

PILLETI, Nelson. Sociologia da educação. São Paulo: ed. Ática 2004. 

SÁNCHES, Antonio Hernández. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: thex, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

RODRIGUES. Alberto Tosi. Sociologia da educação. 5 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2007 

TOMAZI, N.D. Sociologia da educação. 1 ed. São Paulo: Atual, 1997  

FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. 24 ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2011 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. São Paulo: Martin 

Claret, 2001 (Col. A obra-prima de cada autor, vol. 44). 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia da educação: introdução ao estudo da escola no 

processo de transformação social. 12.ed. São Paulo : Edições Loyola, 1998. 

 

 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS DO TRABALHO CIENTÍFICO E DA PESQUISA 

 

Ementa 

O conhecimento, métodos e técnicas científicas. Definição do tema de pesquisa e 

pesquisa científica. Projeto de pesquisa; coleta de dados; organização e 

sistematização de dados; análise e interpretação de dados; redação e apresentação 

de trabalhos científicos; estrutura do trabalho científico; as normas técnicas para 

elaboração dos trabalhos acadêmicos ABNT  

 

Bibliografia Básica 
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DESCARTES, R. Discurso do método, regras para a direção do espírito. São Paulo: 

Martin Claret, 2008 

KOCHE, Jose Carlos. Fundamentos da metodologia cientifica: teoria da ciência e 

iniciação a pesquisa. 22ª ed. Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2012 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 22.ed. São Paulo: 

Cortez; 2013 

MARCONI, Marina de Andrade. Lakatos, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 7.ed. São Paulo, Atlas 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia Cientifica Guia para eficiência nos estudos. 5ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2009  

RUIZ João Álvaro, LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de monografias e trabalhos 

de conclusão de cursos. São Paulo: Atlas, 2009. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Repensando a pesquisa participante. São Paulo: 

Brasiliense, 1999. 

CALAZANS, J. Iniciação científica – construindo o pensamento crítico. São Paulo: 

Cortez, 2002 

Gil, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ed. Ed. Atlas 2002 

Demo, Pedro. Pesquisa, princípio científico e educativo. São Paulo: Ed. Cortez, 2012  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 

 

As atividades acadêmico-cientifico-culturais ou complementares são aquelas que 

concretizam e aperfeiçoam a formação do aluno, aprofundando os conhecimentos e 

articulam conhecimento teórico com ações práticas nas diferentes áreas. Como 

atividades complementares, os alunos poderão participar de encontros e congressos, 

desenvolver pesquisa, realizar visitas técnicas, organizar oficinas e grupos de estudos, 

desenvolver trabalhos de extensão e outras ações que permitam a melhoria da 

compreensão das estruturas. Para a garantia da realização dessas atividades, foram 

planejadas 25 horas do 1º ao 8º semestre, totalizando 200 horas ao longo do curso. 

O horário das atividades acadêmico-cientifico-culturais pode ser flexível, de forma ao 

aluno poder realizar distintas ações tais como a participação em congressos 

científicos, atividades de extensão à comunidade, realização de projetos de pesquisa, 

monitoria, etc. Essas atividades são de grande importância para o desenvolvimento 

didático-pedagógico dos alunos que estarão em contato direto com as técnicas e 

métodos, acumulando conhecimentos para seu trabalho profissional. Essas e outras 

atividades seguem no manual da IES.  As atividades acadêmico-cientifico-culturais do 

curso desenvolvem obrigatoriamente os conteúdos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 
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N° 01 de 17 de junho de 2004), bem como das Políticas de Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

2º SEMESTRE 

 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM  

 

Ementa 

Definição, conceituação de Psicologia. Teoria do desenvolvimento infantil; afetivo, 

motor, cognitivo e social da criança. Psicologia da adolescência, da idade adulta e da 

velhice. A natureza da Psicologia da Educação e sua relação com outras disciplinas. 

 

Bibliografia Básica 

TAILLE, Yves de La. Piaget Vygotsky Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 

18.ed. São Paulo : summus, 1992. 

COLL, C.; PALÁCIOS, J. e MARCHESI, A (Org.). Desenvolvimento psicológico e 

educação vol. 1,2 e 3.Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 

VYGOTSKY, Levy. A formação social da mente.  7.ed. São Paulo : Martins Fontes, 

2007. 

 

Bibliografia Complementar 

SISTO, F. F.; OLIVEIRA, G. C. 7 FINI, L. D. T (Orgs.). Leituras de psicologia para 

formação de professores. Petrópolis: Vozes, 2004 

TAVARES, J. (Org.) Resiliência e educação. São Paulo: Cortez, 2001. 

OLIVEIRA, M.K. Vygotsky – aprendizado e desenvolvimento – um processo sócio 

histórico. 5 ed. São Paulo: Scipione, 2008. Complementar  

DAVIS, Claudia. OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos. Psicologia na educação. Ed. 

Cortez. 2012. 

SOUZA, Regina Magalhães de. Escola e Juventude: o aprender a aprender. São Paulo 

: Educ/Paulus, 2003. 

 

 

TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO: LINGUAGEM E OUTROS CÓDIGOS  

 

Ementa 

Apresentação e fundamentos de informática, a partir de uma relação do ensino e as 

novas tecnologias: utilização e produção de recursos didáticos; utilização de softwares 

educativos. O uso de multimídia nas situações de ensino. 

 

Bibliografia Básica 

OLIVEIRA, Ramon de. Informática educativa. Campinas/SP: Papirus, 2009. 
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PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. 2005 

VALENTE, José Armando. Aprendizagem na era das tecnologias digitais. 2007. 1ed. 

Cortez.  

FERRETTI, Celso João. Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 

multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 2003. 

STRAUBHAAR, Joseph. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: thomson, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

MORAN, José Manuel. Novas Tecnologias e mediação pedagógica. Campinas/SP: 

Papirus, 2009 

ALMEIDA F.J. Educaçao e informatica. 3ª Ediçao Sao Paulo ; Cortez, 2009  

GIANOLLA, R. Informatica na educaçao. 3ª Ediçao. Sao Paulo ; Cortez, 2006.  

PRETTO, Nelson de Luca. Uma escola (sem) com futuro: educação e multimídia. 

Campinas/SP: Papirus, 1996. 

STRAUBHAAR, Joseph. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: thomson, 2001. 

 

DIDÁTICA DA ALFABETIZAÇÃO COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOCENTES 

 

Ementa 

Apresentação da concepção de Didática e sua relação com a educação e ensino na 

atualidade com foco nas tendências pedagógicas e na formação de professores. 

Também discute o ciclo docente: planejamento, execução e avaliação; gestão das 

práticas pedagógicas; a relação professor/aluno; o espaço e a dinâmica da sala de 

aula; processo ensino-aprendizagem. Promove a apropriação dos saberes docentes, 

competências e habilidades docentes. 

 

Bibliografia Básica 

LOPES, AntoniaOsima. Repensando a didática. 17 ed. Campinas: Papirus, 2004 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre / RS : Artmed, 2010. 

SACRISTÁN, J. Gimeno. Compreender e Transformar o Ensino. 2000. Porto Alegre, 

Artmed. 

 

Bibliografia Complementar 

PIMENTA, Selma Garrido (Org.) Didática e formação de professores: percurso e 

perspectiva no Brasil e em Portugal. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

FAZENDA, Ivani. Didática e interdisciplinaridade. Campinas-SP: Papirus, 2008.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. Sao  Paulo : Brasiliense, 2007. 

MENEGOLLA, Maximiliano. Por que planejar? Como planejar?.16 ed. Ed. Vozes. 2008 

LIBÂNEO, José. Carlos. Didática. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

METODOLOGIA DA ALFABETIZAÇÃO 
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Ementa 

Fundamentos linguísticos da alfabetização. Concepções de Linguagem e Poder. 

Relação Linguagem, cultura e sujeito e ensino da língua. A escrita como produção 

social. A interação escritor/ leitor/ texto e contexto. Estudos dos processos de 

desenvolvimento e aquisição da linguagem escrita na criança. Aspetos sócio históricos 

e psicopedagógicos. Sondagem e análise das falhas da escrita da criança das 

construções de hipótese da escrita. Práticas discursivas e as tipologias textuais. 

 

Bibliografia Básica 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2 ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2001. 

PONTES FRANCHI, Eglê. Pedagogia da alfabetização da oralidade à escrita. 7 ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

BRAGGIO, Silva Lucia Bigonjal. Leitura e alfabetização: da concepção mecanicista à 

sociopsicolinguistica. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

TEBEROSKY, Ana. Além da alfabetização: a aprendizagem fonológica, ortográfica. São 

Paulo: Ática, 2002. 

MENEGOLLA, Maximiliano. Por que planejar? Como planejar?. 16 ed. Ed. Vozes. 2008 

BARBOSA, Jose Juvêncio. Alfabetização e leitura. 3. ed. São Paulo : Cortez, 2013. 

LIMA, Licínio C. A escola como organização educativa. 3. ed. São Paulo : Cortez, 2008. 

 

METODOLOGIA E PRÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Ementa 

Apresentar as diversas teorias e práticas do ensino - aprendizagem direcionada ao 

ensino fundamental com base no desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo, bem 

como nas condições sociais e econômicas da criança. 

Priorizar e discutir as propostas teóricas - metodológicas atualmente desenvolvidas 

pelo sistema de ensino fundamental e as práticas do profissional da educação. 

Produzir atividades de aprendizagem direcionadas ao ensino fundamental. 

 

Bibliografia Básica 

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004 

GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 2006 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Gestão democrática da educação: desafios 

contemporâneos. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 
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Bibliografia Complementar 

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber as práticas educativas. 2013. Educação e 

Saúde 

FERNANDES, Maria. Segredos da Alfabetização. 2.ed. São Paulo: contexto, 2008 

PIMENTA, Selma Garrido (Orgs.). Pedagogia ciência da educação? 4.ed. São Paulo: 

Sarraiva, 2004  

PERRENOUD, Phillipe. Dez competências para ensinar. Porto Alegre, Artmed, 2000  

SACRISTÀN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES II 

 

As atividades acadêmico-cientifico-culturais ou complementares são aquelas que 

concretizam e aperfeiçoam a formação do aluno, aprofundando os conhecimentos e 

articulam conhecimento teórico com ações práticas nas diferentes áreas. Como 

atividades complementares, os alunos poderão participar de encontros e congressos, 

desenvolver pesquisa, realizar visitas técnicas, organizar oficinas e grupos de estudos, 

desenvolver trabalhos de extensão e outras ações que permitam a melhoria da 

compreensão das estruturas. Para a garantia da realização dessas atividades, foram 

planejadas 25 horas do 1º ao 8º semestre, totalizando 200 horas ao longo do curso. 

O horário das atividades acadêmico-cientifico-culturais pode ser flexível, de forma ao 

aluno poder realizar distintas ações tais como a participação em congressos 

científicos, atividades de extensão à comunidade, realização de projetos de pesquisa, 

monitoria, etc. Essas atividades são de grande importância para o desenvolvimento 

didático-pedagógico dos alunos que estarão em contato direto com as técnicas e 

métodos, acumulando conhecimentos para seu trabalho profissional. Essas e outras 

atividades seguem no manual da IES.  As atividades acadêmico-cientifico-culturais do 

curso desenvolvem obrigatoriamente os conteúdos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004), bem como das Políticas de Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

3º SEMESTRE 

 

LINGUAGENS INFANTIS E CONCEITOS MATEMÁTICOS  

 

Ementa 
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Desenvolvimento infantil com destaque para a construção da linguagem e do 

pensamento matemático, o surgimento dos símbolos e da ludicidade. A educação 

infantil e a percepção e concepção matemática. 

 

Bibliografia Básica 

LORENZATO, Sergio. Educação infantil e percepção matemática. Campinas: Autores 

Associados, 2008 

PIAGET, Jean. Formação do símbolo na criança. São Paulo: LCT, 1990  

NUNES, Terezinha. Crianças fazendo matemática. Porto Alegre : Artes Médicas, 1997. 

 

Bibliografia Complementar 

MELLO, Suely A.; FARIA, Ana Lucia G. de. Linguagens infantis – outras formas de 

leitura. Campinas: Autores Associados, 2005. 

COLOMER, Teresa. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Tradução de Fátima Murad. 

Porto Alegre: Artmed, 2002 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; BORBA, Marcelo de Carvalho (org.). Educação 

matemática pesquisa em movimento. 4.ed. São Paulo : Cortez editora, 2012. 

NUNES, Teresinha. Educação matemática, números e operações numéricas. 2.ed. São 

Paulo : Cortez, 2009. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicação. 4.ed. São Paulo : Pallotti, 

2007. 

 

ARTE E LINGUAGEM 

 

Ementa 

A arte como linguagem simbólica, sistema de representação, caminho de 

conhecimento e abertura às dimensões sensível e ao cognoscível da pessoa. 

Criatividade, expressividade e cultura como fundamentos da condição humana. A 

experiência estética abordada na sua prática, na apreciação e na contextualização 

com a pedagogia. As relações entre arte e a educação. A arte na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental. As manifestações artísticas e a 

interdisciplinaridade.  

 

Bibliografia Básica 

BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2008 

BUORO, Anamelia B. O. Olhar em construção, uma experiência de ensino e 

aprendizagem da arte na escola. São Paulo: Cortez, 2003 

FRIEDMANN, Adriana. Linguagens e culturas infantis. 2013. Ed. Cortez 

KISHIMOTO, Tizuko M.. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 12. ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 
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Bibliografia Complementar 

BUORO, Amélia Buono. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. 

2.ed. São Paulo : Cortez editora, 2003. 

FERRAZ, Maria Heloisa C. de T. Metodologia do Ensino de Arte. 2 ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

HELLER, Eva. A psicologia das cores. São Paulo : Gustavo Gili, 2013. 

GIMENES, Beatriz Piccolo. Brinquedoteca: Manual em educação e saúde. São Paulo : 

Cortez, 2011. 

SCHILLER, Pam; ROSSANO, Joan. Ensinar e aprender brincando: mais de 750 

atividades para educação infantil. Porto Alegre : Artmed, 2008. 

 

 

CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Ementa 

Concepção de currículo: evolução histórica, currículo e conhecimento; currículo e 

ideologia; currículo, reprodução e resistência. Leitura e reflexão dos princípios das 

diretrizes curriculares nacionais. Princípios e pressupostos das modalidades de 

avaliação. A avaliação institucional e da sala de aula. Recuperação, reprovação, 

repetência e evasão Relações essenciais entre conteúdos, procedimentos de ensino e 

avaliação. Propostas alternativas de avaliação do processo ensino e de aprendizagem 

na educação infantil e no ensino fundamental.  

 

Bibliografia Básica 

ESTEBAN, M.T. Escola, currículo e avaliação. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2008 6 

exemplares 

SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2008 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 1 ed. São Paulo: 

Cortez: 2008  

HOFFMAN, Jussara. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. Porto 

Alegre: Mediação, 2005 

 

Bibliografia Complementar 

PERRENOUD Philippe. Avaliação da aprendizagem práticas de mudança por um a 

práxis transformadora. 2008  

 PERRENOUD, Phillipe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens; entre 

duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 2007 

MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa. Currículo, diferença cultural e diálogo. Revista 

Educação & Sociedade, ano XXIII, n. 79. Agosto/2002, p. 15-38. Disponível em \< 

http://www.scielo.br/pdf/es/v23n79/10847.pdf\>. Acesso em: 2 jul.2013.  
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CONHECER, APRENDER, AVALIAR autor: TAVARES, JOSE Autor: ALMEIDA, LEANDRO 

S. Editora: PORTO EDITORA Edição: 1 Ano 1998  

 

 

CORPO, MOVIMENTO E LAZER 

 

Ementa 

A corporeidade como uma das dimensões humanas. Ludicidade como ferramenta para 

a organização do trabalho pedagógico. A vivência e a construção de atividades 

corporais e recreativas, o espaço do lúdico na sala de aula, o jogo, o brinquedo e a 

brincadeira na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

Bibliografia Básica 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 4 ed. São 

Paulo: Cortez, 2000.  

NISTA-PICCOLO, Vilma lení; MOREIRA, Wagner Wey. Corpo em movimento na 

educação infantil. São Paulo : Cortez, 2012. 

LOPES, M. G. Jogos na educação: criar, fazer, jogar. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

GARCIA, Regina Leite (Org.). O corpo que fala dentro e fora da escola. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2002. 

MARANHAO, Diva. Ensinar brincando: a aprendizagem pode ser uma grande 

brincadeira. Rio de Janeiro: Wak, 2007 

ROCHA, Maria Sílvia Pinto de Moura Librandi da. Não brinco mais: a (des)construção 

do brincar no cotidiano educacional. Ijuí: UNIJUÍ, 2000. 

PICCOLO, Vilma Lení Nista; MOREIRA, Wagner Wey. Esporte como conhecimento e 

prática : nos anos iniciais do ensino fundamental. São Paulo : Cortez editora, 2012. 

FREIRE, João Batista. De corpo e alma: o discurso da motricidade. 4.ed. São Paulo : 

summus, 1991. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

 

Ementa 

Habilidades necessárias para a aquisição da LIBRAS, a língua da modalidade visual e 

gestual da Comunidade Surda. Conteúdos gerais para comunicação visual, baseada 

em regras gramaticais da Língua de Sinais e da Cultura Surda. Distinção entre língua 

e linguagem. A LIBRAS como língua. Restrições linguísticas da modalidade de língua 

gestual-visual. Aspectos gramaticais da LIBRAS. Parâmetros da LIBRAS. A questão 

linguística para o trabalho interpretativo. 
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Bibliografia Básica 

ZAPPAROLI, Kelem. Estratégias lúdicas para o ensino da criança com deficiência. Rio 

de Janeiro: Wak, 2012. 

CARVALHO, Ilza Silva de; CASTRO, Alberto R. de. Comunicação por língua brasileira 

de sinais. Brasília: Senac, 2005. 

PAÍN,Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

HONORA, Márcia. Inclusão educacional de alunos com surdez: concepção e 

alfabetização. São Paulo : Cortez, 2014. 

STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. São 

Paulo: Artmed, 2007. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglé; PRIETO, Rosângela Gavioli. Inclusão escolar: pontos e 

contrapontos. São Paulo: summus, 2006. 

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem Porto 

Alegre: Artmed, 1997. 

WEISS, Maria Lucia Lemme; WEISS, Alba. Vencendo as dificuldades de aprendizagem 

escolar. 2.ed. Rio de Janeiro : Wak, 2011. 

 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES III 

 

As atividades acadêmico-cientifico-culturais ou complementares são aquelas que 

concretizam e aperfeiçoam a formação do aluno, aprofundando os conhecimentos e 

articulam conhecimento teórico com ações práticas nas diferentes áreas. Como 

atividades complementares, os alunos poderão participar de encontros e congressos, 

desenvolver pesquisa, realizar visitas técnicas, organizar oficinas e grupos de estudos, 

desenvolver trabalhos de extensão e outras ações que permitam a melhoria da 

compreensão das estruturas. Para a garantia da realização dessas atividades, foram 

planejadas 25 horas do 1º ao 8º semestre, totalizando 200 horas ao longo do curso. 

O horário das atividades acadêmico-cientifico-culturais pode ser flexível, de forma ao 

aluno poder realizar distintas ações tais como a participação em congressos 

científicos, atividades de extensão à comunidade, realização de projetos de pesquisa, 

monitoria, etc. Essas atividades são de grande importância para o desenvolvimento 

didático-pedagógico dos alunos que estarão em contato direto com as técnicas e 

métodos, acumulando conhecimentos para seu trabalho profissional. Essas e outras 

atividades seguem no manual da IES.  As atividades acadêmico-cientifico-culturais do 

curso desenvolvem obrigatoriamente os conteúdos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
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Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004), bem como das Políticas de Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

4º SEMESTRE 

 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Ementa 

A construção da linguagem, pensamento, por meio de discursos. A linguagem oral e 

escrita como manifestação social e cultural. Análise de fatores psicosociolinguísticos 

que interferem no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

Formação do produtor de texto nos anos iniciais, observando aspectos das regras 

ortográficas. 

 

Bibliografia Básica 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texo: leitura e redação. 17.ed. São Paulo : Ática, 

2007. 

SOARES, Magda. Letramento um tema em três gêneros. 3.ed. Belo Horizonte : 

autêntica, 2009. 

ADAM, Jean-Michel MAINGUENEAU, Dominique. PASSEGGI, Luis. Análises textuais e 

discursivas metrologia e aplicações. São Paulo : Cortez editora, 2010. 

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e linguagem. 13.ed. São Paulo : Cortez, 

2011.  

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática ensino plural. 5.ed. São Paulo : Cortez, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 3.ed. 

São Paulo : Cortez, 2001. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Desvendando os segredos do texto. 7.ed. São Paulo 

: Cortez, 2011. 

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2008.  

BRAIT, Beth . Bakhtin : outros conceitos – chave. 2.ed. São Paulo : Editora Contexto, 

2014. 

TRAVAGLIA Luis Carlos. Na trilha da gramática: conhecimento lingüístico na 

alfabetização e letramento. São Paulo : Cortez, 2013. 

KOCH, Ingedore G. Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13.ed.  São 

Paulo : Cortez editora, 2012. 
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CITELLI, Beatriz. Produção e leitura de textos no ensino fundamental: poema 

narrativa argumentação. 2.ed. São Paulo : Cortez, 2001. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS DA MATEMÁTICA 

 

Ementa 

A ação e o processo que a criança realiza na construção dos conceitos matemáticos.  

O desenvolvimento psicogenético da estrutura numérica e suas relações com as 

estruturas lógicas elementares. Educação matemática, desenvolvimento da 

autonomia e da cooperação e a reinvenção da matemática pela criança a partir de seu 

contexto sociocultural. O currículo, a organização do ensino e a construção do número 

e das primeiras aprendizagens matemáticas.  

 

Bibliografia Básica 

D'AMBROSIO, U. Etnomatemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

MACHADO, Nílson José. Matemática e língua materna. 6. ed. São Paulo : Cortez, 2011. 

FERREIRA, Viviane Lovatti. Metodologia do ensino de matemática: história, currículo 

e formação de professores. São Paulo: Cortez editora, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. São 

Paulo: Contexto, 2007 

PAIS, L. C. Didática da matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2008 

SMOLE K. S.; DINIZ, M. I. (Orgs.). Ler, escrever e resolver problemas: habilidades 

básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2007 

ZASLAVSKY, C. Jogos e atividades matemáticas do mundo inteiro. Porto Alegre: 

Artmed, 2007 

BRENELLI, Rosely Palermo. O jogo como espaço para pensar: a construção de noções 

lógicas e aritiméticas. 9.ed. São Paulo : Papirus, 2012. 

 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS 

NATURAIS 

 

Ementa 

Uma proposta para a educação sócio construtivista que favoreça o contato com o 

mundo natural para compreensão e utilização das Ciências Naturais e sua relação com 

a Saúde, Ciências Ambientais, Tecnologia e Sociedade. Conceber a prática educativa 

em Ciências Naturais numa perspectiva crítica, transformadora e participativa por 

meio da pesquisa, do desenvolvimento e avaliação de processos de ensino-

aprendizagem. 
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Bibliografia Básica 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar. Ética do humano-compaixão pela terra. Petrópolis: 

Vozes, 2011 

PENTEADO, Heloisa Dupas. Meio ambiente e formação de professores. 7.ed. São Paulo 

: Cortez editora, 2013. 

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo : Perspectiva, 

2005. 

 

Bibliografia Complementar 

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. A ciência, sociedade e a cultura emergente. São 

Paulo: Cultrix, 2012 

CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: questões e desafios para educação. Ijuí: 

Unijui, 2006  

LOUREIRO, Carlos Frederico. Sustentabilidade e educação um olhar da ecologia 

política. São Paulo: Cortez, 2012. 

REIGOTA, Marcos. Meio ambiente e representação social. 8. ed. São Paulo: Cortez 

editora, 2013. 

GHEDIN, Evandro (org.) Educação do campo: epistemologia e práticas. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

 

Ementa 

Conceitos e Estudos de História e Geografia estudo do meio e do tempo; localização 

do Brasil no mundo e sua ocupação histórica. A história e a geografia com foco nas 

questões sociais e cotidianas.  

 

Bibliografia Básica 

PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do ensino de História e Geografia. São Paulo: 

Cortez, 2010  

FORACCHI, Marialice M. Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

TOMAZI, Nelson Dacio. Iniciação a sociologia. 2. ed. São Paulo: atual, 2000. 

 

Bibliografia complementar 

KARNAL, Leandro. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: 

Contexto, 2008 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à sociologia da educação. São Paulo : Ática, 

1999. 
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ALMEIDA, Rosângela D. de; PASSINI, Elza Y. O espaço geográfico: ensino e 

representação. 11.ed. São Paulo : contexto, 2001. 

HYPOLITO, Álvaro Moreira; GANDIN, Luís Armando (orgs.). Educação em tempos de 

incertezas. 2.ed. Belo Horizonte : Autentica Editora, 2003. 

SILVA, Aida Maria Monteiro; TAVARES, Celma; FILHO, Ivan Moraes; ZENAIDE, Maria 

de Nazaré Tavares; CARBONARI, Paulo César; BALESTRERI, Ricardo Brisolla; VIOLA, 

Solon Eduardo Annes (org.). Políticas e fundamentos da educação em direitos 

humanos. São Paulo : Cortez editora, 2010. 

 

POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Ementa 

Apresenta as políticas educacionais no Brasil, dentro do contexto das políticas 

públicas; organização dos sistemas de ensino básico considerando as peculiaridades 

nacionais e os contextos internacionais.  

 

Bibliografia Básica 

LIMA, L. C. Escola como Organização Educativa. São Paulo: Cortez, 2008 

SILVA JUNIOR, J. R., FERRETTI, C. J. Institucional, a Organização e a Cultura da 

Escola. São Paulo: Xama, 2004. 

KRAMER, Sonia. Política do pré-escolar no Brasil a arte do disfarce. Ed. Cortez 2013  

MAINARDES, Jefferson. Ball, Stephen j. Políticas educacionais: questões e dilemas. 

Ed. Cortez 2013. 

TAVARES, Celma. SILVA, AIDA Maria Monteiro. Políticas e fundamentos da educação 

em direitos humanos. Ed. Cortez.  

LIBANEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e organização 2012 

APLE, Michael. Política cultural e educação. 2001 

 

Bibliografia Complementar 

MAINARDES, Jefferson. Ball, Stephen j. Políticas educacionais: questões e dilemas. 

Ed. Cortez 2013  

TAVARES, Celma. Silva, AídaMaria Monteiro. Políticas e fundamentos da educação em 

direitos humanos. Ed. Cortez. 

AZANHA, José Mário Pires. Democratização do ensino: vicissitudes da ideia no ensino 

paulista. In: Educação: alguns escritos. São Paulo: Editora Nacional, 1987, p. 25-43. 

Disponível em: \< http://www.scielo.br/pdf/ep/v30n2/v30n2a12\> Acesso em: 19 

jan. 2015 

FREITAS, Luiz Carlos de. Em direção de uma política de professores. EM ABERTO, 

Brasília, ano 12, n. 54, abr/jun. 1992, p. 3-22. Disponível em: 

\<http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1628100.pdf\> Acesso em: 05 jul. 2013.  
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GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo de 

Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO, 2001. 

Disponível em: 

\< http:// unesdoc.unesco.org/images/0021/002121/212183por.pdf\> Acesso em: 

05 jul. 2013  

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ementa 

Estudo crítico da realidade e da prática na Educação Infantil, considerando: contexto, 

projeto educacional, programas em ação, avaliação e visão dos sujeitos envolvidos. 

Inserção na realidade estudada a partir de projeto comprometido com as prioridades 

da comunidade na qual se localiza o estudo. 

 

Bibliografia Básica 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O Estágio Supervisionado. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

HERNANDEZ, F. VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. 

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores. Unidade, Teoria e 

Prática. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

LIBANEO, J. C. Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez, 2000. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRÉ, N. (Org.) O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 

Campinas: Papirus, 2001. 

CANDAU, V. M. (Org.). Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2000. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1998. 

MINAYO, M. C. de S. (Org.) Pesquisa social. Teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 1996. 

MENESES, João G. de C. Estrutura e funcionamento da educação básica -  leituras. 

2.ed. São Paulo : thomson, 2004. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI 

 

As atividades acadêmico-cientifico-culturais ou complementares são aquelas que 

concretizam e aperfeiçoam a formação do aluno, aprofundando os conhecimentos e 

articulam conhecimento teórico com ações práticas nas diferentes áreas. Como 

atividades complementares, os alunos poderão participar de encontros e congressos, 
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desenvolver pesquisa, realizar visitas técnicas, organizar oficinas e grupos de estudos, 

desenvolver trabalhos de extensão e outras ações que permitam a melhoria da 

compreensão das estruturas. Para a garantia da realização dessas atividades, foram 

planejadas 25 horas do 1º ao 8º semestre, totalizando 200 horas ao longo do curso. 

O horário das atividades acadêmico-cientifico-culturais pode ser flexível, de forma ao 

aluno poder realizar distintas ações tais como a participação em congressos 

científicos, atividades de extensão à comunidade, realização de projetos de pesquisa, 

monitoria, etc. Essas atividades são de grande importância para o desenvolvimento 

didático-pedagógico dos alunos que estarão em contato direto com as técnicas e 

métodos, acumulando conhecimentos para seu trabalho profissional. Essas e outras 

atividades seguem no manual da IES.  As atividades acadêmico-cientifico-culturais do 

curso desenvolvem obrigatoriamente os conteúdos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004), bem como das Políticas de Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

5º SEMESTRE 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Ementa 

Análise da problemática histórica, social e ideológica do analfabetismo de jovens e 

adultos no Brasil e das práticas alfabetizadoras em contextos escolares e não 

escolares, da alfabetização de jovens e adultos trabalhadores à construção da 

cidadania como elemento da emancipação. 

 

Bibliografia Básica 

PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação Escolar de Jovens e Adultos. 1 ed. São Paulo: 

Papirus, 2008 

LEAL, Telma Ferraz; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. Desafios da Educação 

de Jovens e Adultos. 1 ed. São Paulo: Autêntica, 2007  

CARBONELL, Sonia. Educação estética na EJA: a beleza de ensinar e aprender com 

jovens e adultos. Cortez, 2012.  

 

Bibliografia Complementar 

GADOTTI, Moacir, (1996). Paulo Freire: uma biobibliográfica. São Paulo, Cortez: 

Instituto Paulo Freire. Brasília, DF: UNESCO. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de, (1995). Letramento, cultura e modalidades de pensamento. 

In: KLEIMAN, Angela (org.).  Os significados do letramento: uma nova perspectiva 

sobre a prática social da escrita. Campinas, Mercado das Letras. 
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TORRES, Rosa M, (1994). Que (e como) é necessário aprender? Necessidades básicas 

de aprendizagem. Campinas, Papirus. 1994. 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 1997.  

OLIVEIRA, Romualdo Portela; ADRIÃO, Theresa. (Orgs). Organização do ensino no 

Brasil: Níveis e modalidades na Constituição Federal e na LDB. São Paulo: Xamã, 

2007. 

 

DIFICULDADES, TRANSTORNOS E DISTÚRBIOS  DA APRENDIZAGEM  

 

Ementa 

Estudo dos problemas de aprendizagem na perspectiva da estrutura de funcionamento 

orgânico e psicológico do sujeito. Princípios a serem considerados na prática educativa 

e os diferentes processos de escolarização relacionadas às dificuldades na 

aprendizagem. 

 

Bibliografia Básica 

SISTO, F. (Org). Dificuldades de Aprendizagem no Contexto Psicopedagógico. 

Petrópolis: Vozes, 2011  

Simões Márcia, intervenções clínicas: ação integrada com a fonoaudiologia, 

psicopedagogia, arte terapia, psicanálise e outros saberes 2010  

ESTEBAN, M. T. O que sabe quem erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso escolar. 

Rio de Janeiro: DP&A. 

MOYSÉS, M. A. A Institucionalizacão Invisível: crianças que não aprendem na escola. 

Campinas: Mercado das Letras. 

 

Bibliografia Complementar 

MIRANDA, Maria Irene. Problema de aprendizagem na alfabetização 2009 

NUNES, Terezinha, BUARQUE, Lair e BRIANT, Peter Briant dificuldades na 

aprendizagem na leitura teórica e prática 2011 Cortez 7 ed. 

CARVALHO, Marlene. Guia Prático do Alfabetizador. São Paulo: Atlas, 2002. 

FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo, 2009. 

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial de escrita: A alfabetização 

como processo discursivo. 12. ed. Campinas: Cortez, 2008 

SOARES, Magda Becker. Letramento: Um Tema em Três Gêneros. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autentica, 2003. 

JOLIBERT, Josette (colab). Formando Crianças Produtoras de Textos. v2. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Ementa 



 

73 

A disciplina visa o conhecimento das características da educação brasileira nas 

diferentes fases de sua história, analisa o funcionamento dos sistemas de ensino, 

propicia o conhecimento da legislação básica educacional que rege a estrutura e 

funcionamento do Ensino Fundamental e Médio no país. Esses conhecimentos deverão 

possibilitar uma compreensão crítica do futuro professor/administrador de tal forma 

que possa analisar e atuar no cotidiano escolar contribuindo para o desenvolvimento 

de uma educação de qualidade, bem como enfrentar os desafios e inovações que se 

colocam para esse segmento de ensino. 

 

Bibliografia Básica 

DALLAN, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 

LIBANEO, José Carlos. Educação escolar: politicas estrutura e organização. Cortez 

2003 

MENEZES, João G. de C. Estrutura e funcionamento da educação básica. São Paulo, 

Thompson, 2004 

Bibliografia complementar 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E PSICOPEDAGOGIA 

 

 

Ementa: Importância dos estudos da legislação sobre educação e a psicopedagogia 

na formação profissional do pedagogo. Conceitos e diferenças entre os decretos, leis, 

resoluções, portarias, pareceres, emendas, medidas provisórias voltadas 

exclusivamente para a educação. Histórico da legislação educacional no Brasil. A atual 

legislação referente aos diversos níveis e modalidade de ensino. A legislação 

educacional brasileira e fontes de acesso à regulamentação da Psicopedagogia no 

Brasil. Priorização do entendimento da contribuição da Psicopedagogia à Pedagogia. 

A regulamentação do exercício da atividade da Psicopedagogia no Brasil. 

 

Bibliografia Básica 

 

Brasil. Estatuto da criança e do adolescente (1990). Estatuto da criança e do 

adolescente : Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, Lei n. 8.242, de 12 de outubro de 

1991. – 3. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 

BRASIL, MEC. Plano de Desenvolvimento da Educação. Brasília: MEC, 2007. Disponível 

em http://portal.mec.gov.br/index.phpoption=content&task=view&id=593&Itemid=9 

10&sistemas=1 ; http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/index.htm 

BRASIL. Lei no 11.274, 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 

e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 129 diretrizes e 

bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Diário 

Oficial da União. Brasília, DF, 7 fev. 2006. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/index.htm
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BRASIL. Lei no 10.172, 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e 

dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan. 2001. 

ABREU, Mariza. Organização da educação nacional na constituição e na LDB. 2ª. ed. 

Ijuí: Unijuí, 2002. BOSSA, Nadia A. – A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir 

da prática. Rio de Janeiro: Wak editora,2010. CRUZ, C. R. Lei de diretrizes e bases da 

educação. Lei nº 9.394/96. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

 

DANTAS, Márcia Alves Simões; SIQUEIRA Marisa Irene Castanho – Práticas de 

Psicopedagogia em diferentes (con)TEXTOS. Rio de Janeiro: Wakeditora, 2018. FARIA, 

Ana Lúcia Goulart de; Aquino, Ligia Maria Leão. – Educação Infantil e PNE: questões e 

tensões para o século XXI. Campinas/SP: Autores Associados, 2012. FERREIRA, M. O. 

V.; GUGLIANO, S. A. Fragmentos da globalização na educação: uma perspectiva 

comparada. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. SAVIANI, D. A nova lei da educação: 

LDB – Trajetória, limites e perspectivas. São Paulo: Autores Associados, 2000. 

OLIVEIRA, Mari Ângela Calderari – Psicopedagogia: a Instiuição educacional em foco. 

Curitiva: interSaberes, 2014. 

 

 

PROJETOS INTEGRADOS DA PRÁTICA DOCENTE: LITERATURA INFANTIL 

 

Ementa 

Desenvolvimento de projetos integrados que permitam uma adequada compreensão 

das práticas escolares e não escolares de leitura e escrita, seja sob uma perspectiva 

sincrônica, e diacrônica. Projetos dirigidos para o levantamento, aquisição e 

tratamento de fonte e da produção científica sobre as temáticas de seu interesse para 

o estudo histórico das práticas escolares de ensino da leitura e da escrita, 

particularmente da produção editorial brasileira a ele destinada ou nele utilizada. 

 

Bibliografia Básica 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil teoria, análise, didática 2009 

GOMES, Lenice. A arte de encantar o contador de histórias contemporâneo e seus 

olhares 2012 Cortez  

SANTOS, Fabio Cardoso dos. Alfabetizar letrando com a literatura infantil. Cortez 2003 

 

Bibliografia Complementar  

Monteiro Lobato 

Regina Machado  

Regina ziberman  

Irmãos Grimm 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ementa 

Estudo crítico da realidade dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, considerando: 

contexto, projeto educacional, programas em ação, avaliação e visão dos sujeitos 

envolvidos. Inserção na realidade estudada a partir de projeto comprometido com as 

prioridades da comunidade na qual se localiza o estudo. 

 

Bibliografia Básica 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O Estágio Supervisionado. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. 

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores. Unidade, Teoria e 

Prática. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRÉ, N. (Org.) O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 

Campinas: Papirus, 2001. 

CANDAU, V. M. (Org.). Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2000. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1998. 

LIBANEO, J. C. Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez, 2000. 

MARQUES, M. O. Escrever é preciso. O princípio da pesquisa. Ijuí: Unijuí, 2001. 

MINAYO, M. C. de S. (Org.) Pesquisa social. Teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 1996. 

VEIGA, I. P. A. (Org.). Escola: espaço do projeto político pedagógico. Campinas: 

Papirus, 2000. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES V 

 

As atividades acadêmico-cientifico-culturais ou complementares são aquelas que 

concretizam e aperfeiçoam a formação do aluno, aprofundando os conhecimentos e 

articulam conhecimento teórico com ações práticas nas diferentes áreas. Como 

atividades complementares, os alunos poderão participar de encontros e congressos, 

desenvolver pesquisa, realizar visitas técnicas, organizar oficinas e grupos de estudos, 

desenvolver trabalhos de extensão e outras ações que permitam a melhoria da 

compreensão das estruturas. Para a garantia da realização dessas atividades, foram 

planejadas 25 horas do 1º ao 8º semestre, totalizando 200 horas ao longo do curso. 

O horário das atividades acadêmico-cientifico-culturais pode ser flexível, de forma ao 
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aluno poder realizar distintas ações tais como a participação em congressos 

científicos, atividades de extensão à comunidade, realização de projetos de pesquisa, 

monitoria, etc. Essas atividades são de grande importância para o desenvolvimento 

didático-pedagógico dos alunos que estarão em contato direto com as técnicas e 

métodos, acumulando conhecimentos para seu trabalho profissional. Essas e outras 

atividades seguem no manual da IES.  As atividades acadêmico-cientifico-culturais do 

curso desenvolvem obrigatoriamente os conteúdos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004), bem como das Políticas de Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

6º SEMESTRE 

 

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ementa 

Abordagem da alfabetização envolvendo a leitura e escrita como processo que se 

constrói na interação com o outro, em ambiente leiturizador, na família, na escola e 

na comunidade; considerando como a criança pensa e aprende a ler e a escrever, na 

fase anterior à escolarização. Processo cultural da alfabetização, pesquisando 

possibilidades de letramento e alfabetismo contrapondo-se ao modelo excludente 

proposto pela concepção de analfabetismo e ampliando para as possibilidades das 

múltiplas alfabetizações. 

 

Bibliografia básica 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2 ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2001. 

PONTES FRANCHI, Eglê. Pedagogia da alfabetização da oralidade à escrita. 7 ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

 

Bibliografia complementar 

FERREIRO, Emília. Atualidade de Jean Piaget. 1 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

CASTRO NEVES, Manuela. Descobrindo a linguagem escrita. 2 ed. Lisboa: Dinternal, 

2000. 

CARVALHO, Marlene. Guia Prático do Alfabetizador. São Paulo: Atlas, 2002. 

FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. São Paulo, 2009. 

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial de escrita: A alfabetização 

como processo discursivo. 12. ed. Campinas: Cortez, 2008 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL 

 

Ementa 

Estudo da especificidade do ato pedagógico nas suas dimensões básicas do saber, do 

fazer, do ser e as implicações dessa especificidade na dimensão social e política da 

Educação Especial. Aspectos conceituais, técnicos e éticos da Educação Especial. 

 

Bibliografia Básica 

MOSQUEIRA, J. J. M; STOBAUS, C. D. Educação especial: em Direção a Educação 

Inclusiva. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

PADILHA, A. M. L. Práticas Pedagógicas na Educação Especial. São Paulo: Autores 

associados, 2007 

DANIELS, Harry Vygotsky e a pedagogia.  2003 ed. Loyola     

AQUINO, Júlio Groppa (org.) Diferenças e preconceito na escola: alternativa teóricas 

e práticas. Summus editorial. 1998  

 

Bibliografia Complementar 

BIANCHETTI, l.; FREIRE, I. M. Um olhar sobre a diferença. 2 ed. Campinas: Papirus, 

2011 

STAINBACK, Susan. STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Ed. 

Artmed. Porto Alegre 1999.  

GOES, Maria Cecilia Rafael de. LAPLANE, Adriana Lia Friszman de. (Orgs) Políticas e 

Práticas de Educação Inclusiva. Autores Associados.  

BRASIL. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa. A alfabetização de crianças 

com deficiência: uma proposta inclusiva. Disponível em: 

http://pacto.mec.gov.br/index.php. Acesso em: 15. Jan. 2015 

 

 

PROJETOS INTEGRADOS DE PRÁTICA DOCENTE: APLICATIVOS 

EDUCACIONAIS. 

 

Ementa 

Inserção do aluno na realidade educacional, rede pública, privada e movimentos 

sociais, mediante sua participação em trabalhos a serem desenvolvidos 

de forma interdisciplinar. Espaço interdisciplinar destinado a fazer ponte com a 

http://pacto.mec.gov.br/index.php
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realidade do aluno e a prática pedagógica das escolas, visando à análise global e 

crítica da realidade educacional. Este espaço também deverá ser utilizado para a 

integração horizontal das disciplinas do semestre com professores e alunos reunindo-

se para debate de temas geradores. 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

Ementa 

Leitura, pesquisa e Orientação para projetos de conclusão de curso. Leitura sobre as 

normas técnicas de Elaboração e apresentação de trabalho de conclusão de curso. 

(ABNT) 

 

Bibliografia Básica 

FAZENDA, Ivani (Org.). Novos enfoques na pesquisa educacional. 4 ed. São Paulo: 

Cortez, 2010 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Ática, 2013 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Normas para apresentação de trabalhos da ABNT. Brasília: MEC, 2002. 

KOCHE José Carlos. Pesquisa científica critérios epistemológicos 2005 

MARCONI Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico 2009 

BODGAN, R. & BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação. Tradução de M. J. 

Alvarez; S. B. Santos; T. M. Baptista. Porto: Poto Editora, 2003. 

BRASIL. Normas para apresentação de trabalhos da ABNT. Brasília: MEC, 2002. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4 ed. São Paulo: Cortez, 

2000. 

DESCARTES, R. Discurso do método, regras para a direção do espírito. São Paulo. 

Martin Claret, 2000. 

FAZENDA, I.C.A. Pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 

Campinas: Papirus, 2002. 

GONSALVES, E.P. Conversas sobre iniciação a pesquisa científica. Campinas: Alínea, 

2001. 

MINAYO, M. C. de S. (Org.) Pesquisa social. Teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 2002. 

NUNES, S., FRANCISCO, P. Pesquisa em educação especial. Santa Catarina: EDUSC, 

2001. 

OLIVEIRA NETO, A. Metodologia da Pesquisa Científica: Guia Prático para 

Apresentação. 1 ed. São Paulo. Visual Books: 2005 

RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 2 ed. Petrópolis: Vozes,  
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SEABRA, G. Pesquisa científica: o método em questão. Brasília: UnB, 2001. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Ática, 2000. 

SEVERINO, A.J.; FAZENDA, I.C.A. Conhecimento, pesquisa e educação. Campinas: 

Papirus, 2001. 

 

 

ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS 

 

Ementa 

Elaboração de projetos de trabalhos pedagógicos e de práticas pedagógicas em 

contextos escolares. Aspectos teóricos e metodológicos do projeto educativo. Etapas 

de elaboração de projetos (planejamento, execução, controle e avaliação e  Aplicação 

de recursos. Projeto político-pedagógico, participação democrática e a gestão dos 

conselhos de escola.  

 

Bibliografia Básica 

ALVAREZ, M. O Projeto Educativo da Escola. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

MARTINS, José do Prado. Administração Escolar. Uma abordagem crítica do processo 

administrativo em educação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola. 17 ed. 

Campinas: Papirus, 2007 

Ferreira Naura s. Gestão da educação impasse perspectivas e compromissos 2012 

 

Bibliografia Complementar 

FERRETTLI, Celso João. Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 

multidisciplinar. Petrópolis: Vozes. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica educativa. 31 

ed. São Paulo: Paz e Terra. 

GANDIM, Danilo. A prática do planejamento participativo na educação e em outras 

instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e 

governamental. 6 ed. Petrópolis: Vozes. 

GANDIM, Danilo. Planejamento Participativo na Escola. São Paulo: Loyola. 

GANDIM, L. A. Temas para um projeto político-pedagógico. Petrópolis: Vozes. 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Ementa 

Estudo crítico da realidade dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, considerando: 

contexto, projeto educacional, programas em ação, avaliação e visão dos sujeitos 
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envolvidos. Inserção e atuação na realidade estudada a partir de projeto 

comprometido com as prioridades da comunidade na qual se localiza o estudo. 

 

Bibliografia Básica 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O Estágio Supervisionado. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. 

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores. Unidade, Teoria e 

Prática. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRÉ, N. (Org.) O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 

Campinas: Papirus, 2001. 

CANDAU, V. M. (Org.). Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2000. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1998. 

LIBANEO, J. C. Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez, 2000. 

MARQUES, M. O. Escrever é preciso. O princípio da pesquisa. Ijuí: Unijuí, 2001. 

MINAYO, M. C. de S. (Org.) Pesquisa social. Teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 1996. 

VEIGA, I. P. A. (Org.). Escola: espaço do projeto político pedagógico. Campinas: 

Papirus, 2000. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI 

 

As atividades acadêmico-cientifico-culturais ou complementares são aquelas que 

concretizam e aperfeiçoam a formação do aluno, aprofundando os conhecimentos e 

articulam conhecimento teórico com ações práticas nas diferentes áreas. Como 

atividades complementares, os alunos poderão participar de encontros e congressos, 

desenvolver pesquisa, realizar visitas técnicas, organizar oficinas e grupos de estudos, 

desenvolver trabalhos de extensão e outras ações que permitam a melhoria da 

compreensão das estruturas. Para a garantia da realização dessas atividades, foram 

planejadas 25 horas do 1º ao 8º semestre, totalizando 200 horas ao longo do curso. 

O horário das atividades acadêmico-cientifico-culturais pode ser flexível, de forma ao 

aluno poder realizar distintas ações tais como a participação em congressos 

científicos, atividades de extensão à comunidade, realização de projetos de pesquisa, 

monitoria, etc. Essas atividades são de grande importância para o desenvolvimento 

didático-pedagógico dos alunos que estarão em contato direto com as técnicas e 

métodos, acumulando conhecimentos para seu trabalho profissional. Essas e outras 

atividades seguem no manual da IES.  As atividades acadêmico-cientifico-culturais do 
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curso desenvolvem obrigatoriamente os conteúdos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004), bem como das Políticas de Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

7º SEMESTRE 

 

PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM GESTÃO EDUCACIONAL: ADMINISTRAÇÃO E 

SUPERVISÃO 

 

Ementa 

Políticas públicas em educação, planos e cronogramas governamentais. A gestão 

democrática da unidade escolar: o processo administrativo e sua dimensão político-

pedagógica. A Supervisão/Coordenação Pedagógica no contexto histórico-político 

social da educação brasileira. A Gestão Compartilhada. Áreas de atuação do 

Supervisor/Coordenador Pedagógico.  

 

Bibliografia Básica 

FERREIRA, Naura S.; AGUIAR, M. (Orgs.). Gestão da Educação. São Paulo: Cortez, 

2012 

MEDINA, A. S. Supervisão escolar. São Paulo: Age, 2002. 

GRINSPUN, M. P. Z. Supervisão e Orientação Educacional. São Paulo: Cortez, 2008 

 

Bibliografia Complementar 

PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar: Introdução Crítica. São Paulo: Cortez, 

1998. 

_______. Por dentro da escola pública. São Paulo: Xamã.2006. 

FERREIRA, Naura S. Carapeto. Gestão Democrática da educação: novos desafios. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Gestão democrática da educação. São Paulo: Vozes, 2000. 

PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar: democracia e qualidade do ensino. São Paulo: 

Ática, 2001. 

VALERIAN, Jean. Gestão da escola fundamental: subsídios para análise e sugestões. 

São Paulo: Cortez, 2009. 

FREITAS, Luiz Carlos de. Eliminação Adiada: o ocaso das classes populares no interior 

da escola e a ocultação da (má) qualidade do ensino. Educação e Sociedade, 

Campinas, vol. 28. n.100 – Especial, p.965-987, out. 2007. Disponível em: 

\<http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1628100.pdf \>. Acesso em: 2 jul.2013. 
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PROJETOS INTEGRADOS DE PRÁTICA DOCENTE: RECURSOS PEDAGÓGICOS  

 

A prática pedagógica na escola: sua relação com o contexto social. O projeto 

pedagógico das instituições. Os recursos pedagógicos na Escola. A construção dos 

recursos pedagógicos. A informática e os recursos pedagógicos. 

 

TECNOLOGIAS APLICADAS À GESTÃO ESCOLAR 

 

Ementa 

Formas e processos de gestão educacional no Brasil: o problema de definições de 

responsabilidades e competência político–administrativas. Os Sistemas Estaduais de 

Educação e a Escola. Tecnologia Educacional: conceitos, histórico, objetivos e 

princípios. A Tecnologia Educacional e o Planejamento. A organização do trabalho 

docente sob a ótica da Tecnologia Educacional. Tecnologias Educacionais na Gestão 

Escolar. 

 

Bibliografia Básica 

PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática 2005 

BARATO, Jarbas Novelino. Escritos sobre tecnologia educacional. São Paulo: SENAC, 

2002. 

GRINSPUN, Miriam. Educação tecnológica desafios e perspectivas 2010 

 

Bibliografia Complementar 

BARATO, Jarbas Novelino. Escritos sobre tecnologia educacional. São Paulo: SENAC, 

2002. 

FERREIRA, Naura S. AGUIAR, M. (Org). Gestão da educação. São Paulo: Cortez, 2000. 

GENTILINI, J.A. Política educacional, planejamento e gestão. 1ed. Araraquara: UNESP 

FCL, 2001. 

LAMPERT, Ernani. Experiências inovadoras e a tecnologia educacional. Porto Alegre: 

Sulina, 2000. 

MENDES, D.T. Planejamento educacional no Brasil. 1ed. Rio de Janeiro: UERJ, 2001. 

 

PEDAGOGIA EM INSTITUIÇÕES NÃO ESCOLARES 

 

Ementa 

Prioriza a educação comunitária, social e os paradigmas que mantém interface com 

as políticas públicas com a proposta de apresentar a atuação do educador social e a 

comunidade como espaço de convivência, de diálogo, de aprendizagens permanentes 

na perspectiva do aprofundamento da democracia e da afirmação das liberdades. 

Diferentes olhares para os atores-educadores sociais (associações de bairros, grupos 

ecológicos, empresariado, clubes de serviço, sindicatos, partidos políticos, etc.) 
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dirigidos às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Está proposta é uma atividade 

de sociabilização e o atendimento á população em situação de risco, vulnerabilidade 

social, conflito com a lei, desfiliação e outsider. Abrange as categorias da sociedade, 

estado, mercado, sujeito, infância, juventude, escola, etnia, gênero e desigualdade 

social. 

 

 

 

 

Bibliografia Básica 

GOHN, M. G. O Protagonismo da Sociedade Civil – Movimentos Sociais, Ongs e Redes 

Solidárias. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

Movimentos Sociais e Educação. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2011  

TACHIZAWA, Takeshy. Organizações Não-Governamentais e Terceiro Setor. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

SAWAIA, Bader (Org.). As artimanhas da exclusão. Análise psicossocial e ética da 

desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2001. 

GOHN, M. G. Movimentos Sociais no Início do Século XXI. 1 ed. Petrópolis: Vozes, 

2011  

DIMENSTEIN Gilberto. Aprendiz do futuro cidadania hoje e amanhã .2005 

GANDIM, Danilo. A prática do planejamento participativo na educação e em outras 

instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e 

governamental. 6 ed. Petrópolis: Vozes. 

GANDIM, Danilo. Planejamento Participativo na Escola. São Paulo: Loyola. 

GANDIM, L. A. Temas para um projeto político-pedagógico. Petrópolis: Vozes. 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

 

Ementa 

Leitura e Orientação específica para o desenvolvimento dos projetos de conclusão de 

curso. Elaboração e apresentação final de trabalho de conclusão de curso. 

 

Bibliografia Básica 

Thiollent Michel metodologia da pesquisa ação 2013 Cortez  

FAZENDA, Ivani (Org.). Novos enfoques na pesquisa educacional. 4 ed. São Paulo: 

Cortez, 2010  

BRASIL. Normas para apresentação de trabalhos da ABNT. Brasília: MEC, 2002. 
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Bibliografia Complementar 

BODGAN, R. & BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação. Tradução de M. J. 

Alvarez; S. B. Santos; T. M. Baptista. Porto: Poto Editora, 2003. 

BRASIL. Normas para apresentação de trabalhos da ABNT. Brasília: MEC, 2002. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4 ed. São Paulo: Cortez, 

2000. 

DESCARTES, R. Discurso do método, regras para a direção do espírito. São Paulo. 

Martin Claret, 2000. 

FAZENDA, I.C.A. Pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 

Campinas: Papirus, 2002. 

GONSALVES, E.P. Conversas sobre iniciação a pesquisa científica. Campinas: Alínea, 

2001. 

MINAYO, M. C. de S. (Org.) Pesquisa social. Teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 2002. 

NUNES, S., FRANCISCO, P. Pesquisa em educação especial. Santa Catarina: EDUSC, 

2001. 

OLIVEIRA NETO, A. Metodologia da Pesquisa Científica: Guia Prático para 

Apresentação. 1 ed. São Paulo. Visual Books: 2005 

RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 2 ed. Petrópolis: Vozes,  

SEABRA, G. Pesquisa científica: o método em questão. Brasília: UnB, 2001. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Ática, 2000. 

SEVERINO, A.J.; FAZENDA, I.C.A. Conhecimento, pesquisa e educação. Campinas: 

Papirus, 2001. 

 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VII 

 

As atividades acadêmico-cientifico-culturais ou complementares são aquelas que 

concretizam e aperfeiçoam a formação do aluno, aprofundando os conhecimentos e 

articulam conhecimento teórico com ações práticas nas diferentes áreas. Como 

atividades complementares, os alunos poderão participar de encontros e congressos, 

desenvolver pesquisa, realizar visitas técnicas, organizar oficinas e grupos de estudos, 

desenvolver trabalhos de extensão e outras ações que permitam a melhoria da 

compreensão das estruturas. Para a garantia da realização dessas atividades, foram 

planejadas 25 horas do 1º ao 8º semestre, totalizando 200 horas ao longo do curso. 

O horário das atividades acadêmico-cientifico-culturais pode ser flexível, de forma ao 

aluno poder realizar distintas ações tais como a participação em congressos 

científicos, atividades de extensão à comunidade, realização de projetos de pesquisa, 

monitoria, etc. Essas atividades são de grande importância para o desenvolvimento 

didático-pedagógico dos alunos que estarão em contato direto com as técnicas e 
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métodos, acumulando conhecimentos para seu trabalho profissional. Essas e outras 

atividades seguem no manual da IES.  As atividades acadêmico-cientifico-culturais do 

curso desenvolvem obrigatoriamente os conteúdos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004), bem como das Políticas de Educação Ambiental (Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

 

XIII - REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

13.1  - CAPÍTULO I -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Este Regulamento estabelece as normas gerais para a organização e a 

realização de estágio de discentes dos cursos de graduação ofertados pela Faculdade 

de Ensino Paschoal Dantas, doravante apenas Faculdade, quando a atividade integrar 

o currículo do curso. 

 

Art. 2º O estágio, como procedimento didático-pedagógico e ato educativo, é uma 

atividade acadêmica, obrigatória, de acordo com o projeto pedagógico de cada curso 

de graduação, devendo ser planejado, executado e avaliado em conformidade com 

estas normas e as normas complementares, fixadas pelo Colegiado do Curso. 

 

§1º A concepção do estágio como atividade curricular e ato educativo intencional da 

Faculdade implica a necessária orientação e supervisão do mesmo por parte da 

Coordenação do Curso ou órgão, a esse subordinado, ou por profissional 

especialmente designado, respeitando-se a proporção exigida entre estagiários e 

orientador, em decorrência da natureza da ocupação. 

 

§2º Cabe ao Colegiado de Curso, à vista das condições disponíveis, das características 

regionais e locais, bem como das exigências profissionais, estabelecer os critérios e 

os parâmetros para o atendimento do disposto no parágrafo anterior. 

 

§3º O estágio deve ser realizado, preferencialmente, ao longo do curso, permeando 

o desenvolvimento dos diversos componentes curriculares e não pode ser etapa 

desvinculada do currículo. 

 

 

§4º Observado o prazo-limite para a conclusão do curso, em caráter excepcional, 

quando comprovada a necessidade de realização do estágio obrigatório em etapa 

posterior aos demais componentes curriculares do curso, o discente deve estar 
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matriculado e a Faculdade deve orientar e supervisionar o respectivo estágio, o qual 

deverá ser devidamente registrado. 

 

Art. 3º A Faculdade, nos termos do Projeto Pedagógico de cada curso, zelará para que 

os estágios sejam realizados em locais que tenham efetivas condições de proporcionar 

aos estagiários experiências profissionais, ou de desenvolvimento sociocultural ou 

científico, pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio. 

 

§ 1º Serão de responsabilidade da Faculdade a orientação e o preparo de seus 

discentes para que os mesmos apresentem condições mínimas de competência 

pessoal, social e profissional, que lhes permitam a obtenção de resultados positivos 

desse ato educativo. 

 

§2º Os estagiários com deficiência terão o direito a serviços de apoio de profissionais 

da educação especial e de profissionais da área objeto do estágio. 

 

13.2 - CAPÍTULO II - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

§3º O estágio profissional supervisionado referente a cursos que utilizam períodos 

alternados em salas de aula e nos campos de estágio não pode exceder a jornada 

semanal de 40 horas, ajustadas de acordo com o termo de compromisso celebrado 

entre as partes. 

 

§4º A carga horária destinada ao estágio é registrada no histórico e demais 

documentos escolares do discente, na forma prevista no Regimento da Faculdade, 

neste Regulamento e normas específicas, aprovadas pelo Conselho Universitário ou 

pelo Colegiado do Curso. 

 

13.3 - CAPÍTULO III - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Art. 9º As atividades do estágio supervisionado, nas suas diversas modalidades, 

devem conter o seguinte conteúdo mínimo obrigatório: 

 

I – Estudos e pesquisas das diversas áreas das respectivas profissões; 

II – Atividades práticas supervisionadas; 

III – atividades simuladas; 

IV – Estudos e pesquisas dirigidos para o tema escolhido pelo estagiário, sob a 

supervisão docente, para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso; 

V – Seminários, painéis ou eventos similares, para o debate a respeito de temas 

atuais; 

VI – Visitas orientadas; 
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Art. 10. O conteúdo programático das atividades do estágio supervisionado será 

definido, semestralmente, pelo Colegiado do Curso. 

 

Parágrafo único. As normas devem definir, no mínimo, conteúdo e duração de cada 

atividade ou tarefa, metodologias a serem adotadas, bibliografia de apoio, processo 

de avaliação de desempenho do estagiário e formas de correção de possíveis falhas 

na formação acadêmica do educando. 

 

Art. 11. A definição do conteúdo deve levar em conta as mudanças e perspectivas do 

mercado de trabalho e o ambiente sociocultural em que o curso é ministrado. 

 

13.4  - CAPÍTULO IV - DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO E DOS REGISTROS 

ACADÊMICOS 

 

Art. 12. O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da Faculdade, e da parte 

concedente. 

 

Parágrafo único. Ao professor orientador assegurar sua integração com os demais 

componentes curriculares de cada curso. 

 

Art. 13. A Faculdade, nos termos do projeto pedagógico do curso, pode, no caso de 

estágio curricular obrigatório, possibilitar que o discente trabalhador que comprovar 

exercer funções correspondentes às competências profissionais a serem 

desenvolvidas, à luz do perfil profissional de conclusão do curso, possa ser dispensado 

das atividades de estágio, mediante avaliação do Colegiado do Curso. 

 

§ 1º A Faculdade deve registrar, no prontuário escolar do discente, o cômputo do 

tempo de trabalho aceito parcial ou totalmente como atividade de estágio. 

 

§ 2º No caso de discente que trabalha fora da área profissional do curso, a Faculdade 

deve fazer gestão junto ao empregador no sentido de que o estagiário possa ser 

liberado de horas de trabalho para a efetivação do estágio curricular obrigatório. 

Art. 14. A Faculdade deve planejar, de forma integrada, as práticas profissionais 

simuladas, desenvolvidas em sala ambiente, em situação de laboratório, e as 

atividades de estágio profissional supervisionado, em condições reais de trabalho, as 

quais devem ser consideradas em seu conjunto, no seu projeto pedagógico, sem que 

uma substitua a outra. 
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Art. 15. São responsáveis pelo planejamento, organização, realização e avaliação do 

estágio supervisionado: 

 

I – Coordenação do Curso; 

II – Professor de Estágio. 

 

Parágrafo único. O Núcleo de Apoio ao Educando poderá participar de qualquer das 

fases das atividades de estágio, por solicitação da Coordenação do Curso. 

 

Art. 16. A competência e o funcionamento dos órgãos envolvidos nas atividades 

supervisionadas estão definidos no Regimento da Faculdade. 

 

13.5 - CAPÍTULO V - DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Art. 17. São considerados estagiários, para os efeitos deste regulamento, todos os 

discentes de cada curso de graduação da Faculdade, matriculados em qualquer das 

etapas do estágio supervisionado. 

 

Art. 18. Cabe ao estagiário: 

 

I – Participar de projetos de iniciação científica, programas de extensão, trabalhos 

simulados ou execução de tarefas em situações reais de trabalho; 

II – Realizar todas as atividades programadas, sob a orientação de professor 

Orientador; 

III – submeter-se a processos de avaliação continuada e global, buscando a melhoria 

de seu desempenho acadêmico-científico e de iniciação profissional; 

IV – Auto avaliar-se, como parte do processo de avaliação global de seu desempenho; 

V – Apresentar relatórios periódicos, de suas atividades práticas, sob supervisão 

profissional-docente; 

VI – Realizar, com zelo, dedicação e espírito profissional, todas as atividades 

programadas. 

 

 

 

13..6 - CAPÍTULO VI - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 19. O processo de avaliação do estagiário é global e terminal em cada período 

letivo. 

Art. 20. O processo de avaliação de desempenho obedecer às normas gerais, 

estabelecidas no Regimento da Faculdade, sendo considerado aprovado o discente 

que: 
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I – Obtiver média seis (6,0); 

II – Tiver conseguido frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento das 

atividades programadas. 

 

Parágrafo único. O conceito A é concedido ao estagiário com avaliação global, no 

semestre, igual ou superior a sete, na forma estabelecida pelo Colegiado de Curso. 

 

13.7 - CAPÍTULO VII - DAS ATIVIDADES EXTERNAS 

 

Art. 21. As atividades de estágio supervisionado podem ser desenvolvidas em 

organizações, públicas ou privadas, ou nos próprios serviços da Faculdade. 

 

Art. 22. A Coordenação de Curso é órgão responsável pelo planejamento, execução e 

avaliação do estágio. 

 

13.8 - CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 23. Este regulamento somente pode ser alterado pela maioria absoluta do 

Conselho Superior, com aprovação da Direção. 

 

Parágrafo único. As especificidades de estágio de cada curso são disciplinadas pela 

Coordenação de Curso. 

 

Art. 24. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Universitário. 

 
XIV - ATIVIDADES ACADÊMICAS – TCC 

 

14.1  ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO: TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO  

 

O Trabalho de Curso é um componente curricular obrigatório para a 

conclusão de curso. Deverá se constituir em um estudo sobre temática relevante da 

área, relacionada às disciplinas específicas do curso em que o aluno está matriculado 

ou, sobre questão atual de debate na área de concentração específica a que o curso 

está inserido. 

 

O trabalho deverá possuir característica científica, se possível, de 

originalidade. Deve ter um objeto de pesquisa bem delimitado e com problematização 
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clara. Outro ponto relevante consiste em observar o rigor científico das normas 

metodológicas no desenvolvimento e na apresentação do Trabalho Científico.  

 

O trabalho de curso possui um programa que contempla as aulas, as 

atividades de orientação, as experiências vivenciadas no estágio supervisionado, na 

pesquisa teórica e empírica, na sistematização de coleta de dados, na análise dos 

dados coletados e no tratamento do material reunido.  

 

Para tanto, após todas as etapas da pesquisa, faz-se necessário um 

relatório final em formato de monografia, em consonância com o rigor presente no 

processo investigatório e com a normatização técnica oficial para trabalhos 

acadêmicos.  

 

 Com a monografia o graduando será avaliado na comprovação referente 

ao embasamento teórico e nos alinhavos decorrentes da análise de dados da pesquisa. 

O processo avaliativo dar-se-á da seguinte maneira: o graduando deverá realizar um 

projeto de pesquisa, tendo um assessoramento das demais disciplinas ao longo do 

curso.  

 

Uma vez de acordo com as áreas de interesse relacionadas com a formação 

científica dos docentes, for realizado o encaminhamento aos professores que 

compõem esta linha de pesquisa e, portanto, de interesse do aluno, o aluno será 

submetido a dois momentos avaliativos. Os alunos serão avaliados em dois momentos 

distintos: o primeiro está relacionado ao comparecimento às orientações e entrega 

das atividades propostas pelo professor orientador, onde o aluno será avaliado 

processualmente e, o segundo, se dará mediante a apresentação perante banca.  

Os resumos dos trabalhos escritos feitos, elaborados pelos alunos, serão 

depositados antecipadamente na Coordenação do Curso e apresentados à comissão 

de professores componentes da banca examinadora, para análise prévia e liberação 

da forma de apresentação. Estes resumos deverão estar de acordo com a NRB 6028 

que considera o resumo contendo em média 100 a 300 palavras, como “[...] a 

condensação de texto que delinea e/ou enfatiza os pontos mais relevantes de um 

trabalho” (ABNT,1990,1). 

 

Os alunos, por sua vez, serão avaliados pela elaboração da monografia e 

pela apresentação oral dos resultados obtidos na pesquisa, os quais serão avaliados 

por uma banca examinadora composta por três professores componentes da banca, 

sendo um deles o próprio orientador.  

A atribuição das notas aos Trabalhos de Curso ficará sob a 

responsabilidade do professor orientador do artigo.  
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As monografias serão entregues em 04 vias impressas, e uma gravada em 

CD, devidamente identificada, com autorização para publicação e disponibilização on-

line, o que deverá ocorrer com 30 dias de antecedência da data da defesa. À defesa 

será atribuída uma nota de 0 a 5,0, assim como as monografias, compondo a nota 

final do Trabalho de Curso, que poderá oscilar de 0 a 10,0.  

Portanto, fica estabelecido que 60 dias antes da avaliação do 2º semestre, 

conforme consta em calendário escolar, todos os graduandos, que estão no último 

semestre do curso, deverão entregar seus artigos concluídos. Aguardando a data de 

sua apresentação oral, de acordo com agendamento do orientador com os outros 

professores que irão compor a banca examinadora, no período de 30 dias antes da 

última avaliação. 

 

14.2 MECANISMOS EFETIVOS DE ACOMPANHAMENTO E DE CUMPRIMENTO 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

           

       O trabalho deverá ser elaborado pelos alunos em grupo de no máximo cinco 

alunos. 

 

 

Da frequência do Graduando na orientação 

 
Será obrigatória a presença do aluno em pelo menos 75% dos encontros 

marcados pelo professor orientador ao início do semestre, desde que respeitados os 

horários estabelecidos para esta atividade. 

 

O não cumprimento dessa exigência, o aluno será considerado reprovado 

na disciplina.  

 

Do cumprimento das atividades 

 

O professor orientador deverá elaborar, ao início do semestre, um 

calendário de entrega do projeto elaborado e marcar data para os alunos trazerem os 

dados coletados em campo, com o relatório de atividades, que deverá ser 

rigorosamente seguido pelos graduandos, o orientador deverá manter o registro das 

atividades individuais de cada orientando. 

 

A falta de cumprimento das atividades previstas ao longo do semestre 

implicará na reprovação do aluno na disciplina. 
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14.3 - MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO DE CURSO 

 

Todos os trabalhos de conclusão de curso serão avaliados e encaminhados 

para a biblioteca. Esse procedimento serve não só para pesquisa de temas, mas 

também para a visualização formal de como o artigo científico deve ser apresentado. 

 

14.4 - RELAÇÃO ALUNO/PROFESSOR NA ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Dos professores orientadores 

Os professores orientadores serão indicados pelo Coordenador de Curso, 

mediante anuência do Diretor Acadêmico. A titulação mínima exigida para a 

orientação de trabalhos é a de mestre. 

O professor orientador deverá realizar suas atividades de orientação os 

graduandos em horário pré-determinado para o semestre, definido em comum acordo 

com a Coordenação de Curso. 

O aluno, de acordo com o assunto escolhido, poderá procurar o professor 

orientador, dentro do número de vagas disponíveis do mesmo. Caso do professor 

orientador escolhido não tenha mais vagas, o aluno se submeterá a determinação do 

coordenador, conforme critérios estabelecidos.  

Da frequência do aluno para Orientação, será obrigatória a presença do 

aluno em pelo menos 75% dos encontros marcados pelo professor orientador ao início 

de cada semestre, desde que respeitados os horários estabelecidos para esta 

atividade. O não cumprimento dessa exigência, o aluno será considerado reprovado 

na disciplina. 

 

14.5  -  REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 

Art. 1º Para conclusão de curso de graduação da Faculdade de Ensino Paschoal 

Dantas, adiante apenas Faculdade, será obrigatória a apresentação de Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC, com tema referente ao Projeto de Pesquisa, em área e 

disciplina de seu interesse no curso em que estiver matriculado, cujo resultado final 

deverá ser aprovado pelo Colegiado do Curso. 

 

Parágrafo único. O trabalho de Conclusão de Curso, adiante apenas TCC, pode ser 

apresentado no modelo monografia, um artigo, projeto experimental, estudo de casos 



 

93 

ou outro tipo de trabalho acadêmico, definido previamente pelo Colegiado de Curso e 

obedecidas as diretrizes curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação. 

 

Art. 2º A elaboração do TCC tem por fim proporcionar ao discente de graduação a 

oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos, a objetividade da pesquisa 

realizada e a capacidade de interpretação e crítica sobre o tema desenvolvido e 

apresentado, além de atestar seus conhecimentos metodológicos para elaboração de 

trabalhos científicos. 

 

Art. 3º O TCC será elaborado sob a orientação de um professor do curso em que o 

discente estiver matriculado, devendo esta atividade ser realizada, fora do tempo 

previsto para as aulas ou seminários. 

 

§ 1º Ao assinar o projeto de TCC, o professor estará aceitando a indicação para a 

orientação. 

§ 2º Cada professor poderá ter sob sua orientação no máximo cinco discentes, 

considerando-se ocupada a vaga a partir da assinatura do projeto e liberada com a 

aprovação de seu resultado final pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 4º Compete ao professor orientador: 

 

I – Atender aos respectivos orientados, em horários previamente fixados, aprovados 

pela Diretoria da Faculdade, e divulgados para conhecimento dos interessados; 

II – acompanhar e avaliar o cumprimento das etapas do trabalho, segundo o 

cronograma estabelecido; 

III – submeter o projeto do TCC e sua escolha como orientador à homologação do 

Coordenador do Curso; 

IV – aprovar o texto final do TCC, propondo a nota a lhe ser atribuída e remetendo o 

mesmo para aprovação final por parte do Colegiado do Curso. 

 

Art. 5º Os trabalhos relativos à elaboração e apresentação do texto final do TCC 

compreendem as seguintes fases, concomitantes ou sucessivas. 

 

I – Aprovação nas disciplinas metodológicas preparatórias; 

II – escolha do tema através do Diagnóstico Participativo, do orientador e do projeto 

inicial, a partir do terceiro semestre, observado o prazo limite estabelecido com o 

orientador; 

III – elaboração do TCC, respeitando o cronograma estabelecido com o orientador; 

IV – entrega do texto final do TCC ao orientador, para aprovação e encaminhamento 

para apreciação final do Colegiado do Curso, a partir do penúltimo período letivo do 

curso, podendo o referido prazo estender-se a período sucessivo ao do encerramento 
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do curso, situação em que o discente continuará vinculado à Faculdade, não podendo 

colar grau enquanto não obtida tal aprovação. 

 

Art. 6º O projeto do TCC obedecerá às exigências metodológicas das disciplinas 

preparatórias específicas, evoluindo de acordo as mesmas. 

 

Parágrafo único. Na aprovação do projeto do TCC, o professor orientador levará em 

conta a existência ou não de trabalho já apresentado ou definido sobre tema idêntico, 

devendo ser incentivado o ineditismo ou, pelo menos, a originalidade de abordagem, 

devendo ainda ser observados e avaliados, entre outros, os seguintes critérios: 

 

I – Complexidade do trabalho. 

II – abordagem interdisciplinar e transdisciplinar do conteúdo do trabalho; e 

III – alcance da pesquisa realizada. 

 

Art. 7º Aprovado o projeto do TCC, um exemplar permanecerá na Biblioteca para 

acompanhamento das etapas de sua elaboração. 

Parágrafo único. O TCC atenderá aos requisitos impostos pela metodologia científica, 

ressaltando-se, entre outros, a forma impressa, utilização correta das notas de rodapé 

e relação dos autores consultados; o trabalho deve apresentar introdução, 

desenvolvimento lógico e conclusões finais, ficando a critério do discente, com a 

devida orientação, respeitadas as exigências das disciplinas metodológicas, 

determinar sua extensão, o espaço entre os parágrafos, a apresentação gráfica e os 

anexos que entender necessários. 

 

Art. 8º O TCC será avaliado pelo Docente Orientador do TCC, e mais dois 

examinadores da Banca, mediante encaminhamento do professor orientador. 

 

Art. 9º O colegiado do Curso promoverá a avaliação do TCC, podendo homologar a 

nota final sugerida pelo professor orientador ou determinar a reapresentação do 

trabalho a partir do período letivo seguinte. 

 

 

XV - NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

15.1 - CAPÍTULO I - DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) dos Cursos da IES. 
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Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do curso e tem, por finalidade, a implantação do 

mesmo. 

 

 

 

15.2 - CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE 

 

Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

b) estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário; 

e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

g) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

h) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso 

a indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

 

15.3 - CAPÍTULO III - DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

a) Pelo menos 05 (cinco) professores do corpo docente, sendo o coordenador 

necessariamente seu Presidente. 

Art.5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso 

para um mandato de 04 (quato) anos, com possibilidade de recondução. 

 

 

15.4 - CAPÍTULO IV - DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS 

DOCENTES DO NÚCLEO 

 

Art. 6º. Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto senso e, destes, pelo menos 60% (sessenta por 

cento) têm título de Doutor. 

Art. 7º. O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na 

área do curso é, de pelo menos, 80% (cem por cento). 
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15.5 CAPÍTULO V - DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NÚCLEO 

 

Art.8º. Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de horário 

parcial e ou integral. 

 

15.6 - CAPÍTULO VI - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO 

DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.9º. Compete ao Presidente do Núcleo: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e 

um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

e) indicar coordenadores para cada área do saber; 

f) coordenar a integração com os demais colegiados e setores da instituição. 

 

15.7 - CAPÍTULO VII - DAS REUNIÕES 

 

Art.10. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 

Presidente, 02 (duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares. 

Art. 11. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes. 

 

15.8 - CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo 

com a competência dos mesmos. 

Art. 14. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do 

Curso. 

 

 

XVI  - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dinâmica social requer das Instituições de Ensino Superior capacidade 

de gerenciamento dos processos de ensino, pesquisa e extensão e também uma 

leitura contextualizada e crítica das aceleradas transformações inerentes à 

contemporaneidade. A mutabilidade desse cenário exige das IES, sobretudo, 

intervenções e adequações próprias dos processos formativos.  
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Ao formular este projeto os profissionais que nele se envolveram partiram 

do pressuposto que ao estudante de Pedagogia deve-se propiciar investigação, 

reflexão crítica e experiência no planejamento, na execução, na avaliação de 

atividades educativas, na aplicação de contribuições de campos de conhecimentos, 

como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o 

linguístico, o sociológico, o político, o econômico e o cultural. Com isso, pretende-se 

formar um profissional que saiba analisar e avaliar os diferentes cenários nos quais a 

educação se desenvolve e, além disso, analisar também os próprios atos docentes, e 

detectar o alcance e a validade do material teórico-prático empregado.  

 

Enfim, entende-se ser este um curso que prepara profissionais para 

atuarem como formadores de cidadãos, com vistas a lhes propiciar novas formas de 

ver e entender o mundo, e como gestores do processo educativo escolar e não-

escolar.  

 

Sob essa premissa, esse projeto define as ações educativas e as 

características necessárias ao futuro pedagogo, entendendo-o como um ser 

participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Para isso, o curso se 

organiza, metodologicamente, com processos de ensino dinâmicos e interativos, para 

não permitir o esvaziamento da qualidade e do comprometimento de professores, 

alunos e gestores.  

 

A expectativa é que esse projeto seja a expressão daquilo que a Instituição 

e o Curso de Pedagogia almejam, servindo de apoio e norte aos que dele precisarem, 

embora seja necessário o esclarecimento de que não é um documento pronto e 

acabado, estando, portanto, aberto a inovações.  

 

 

 

 


