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11..  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  PPEEDDAAGGOOGGIIAA  

  

1.1. Considerações Gerais  

A história do Departamento de Pedagogia remonta à origem da própria 

Universidade de Taubaté. Em setembro de 1956, a Câmara Municipal criou a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté, por meio da Lei 213/56,  e 

em 07 de maio de 1957 foi assinado pelo então presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira o Decreto 41.462,  autorizando a instalação dos cursos de Pedagogia, 

História, Letras Neolatinas e Anglo-Germânicas. O curso foi reconhecido pelo 

Decreto Federal n° 51.007/63, de 16/05/1963, sendo que e o curso de Pedagogia 

passou por algumas reformulações curriculares, considerando os atos normativos e 

as modificações sociais, econômicas e culturais consolidadas nas regiões do vale 

do Paraíba e Litoral Norte paulista. Oferecendo as diferentes Habilitações para a 

formação dos chamados especialistas em educação, o curso de Pedagogia da 

Universidade de Taubaté, no decorrer dos anos, tornou-se referência regional. 

Dentre essas habilitações podem ser citadas: Administração Escolar para Exercício 

nas Escolas do Ensino Fundamental e Médio, Orientação Educacional, Educação 

de Deficientes Mentais Pessoas com Deficiência intelectual e Educação de 

Deficientes Pessoas com Deficiência da Audiocomunicação. Além disso, ampliou 

sua participação no âmbito da pós-graduação lato sensu e em atividades 

extensionistas ligadas à formação continuada de professores. No ano de 2002, foi 

criado o Curso Normal Superior, para atender à demanda de formação de novos 

docentes para Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Em 2003, 

o projeto sofreu alterações e uma nova estrutura curricular foi aprovada pela 

Deliberação CONSEP n° 301/2003 e reconhecida pela Portaria CEE-GP n°  

52/2005. Com a emergência das novas diretrizes curriculares, consolidadas na 

Resolução CNE/CP n° 1, de 15/05/2006, o Departamento de Pedagogia criou uma 

comissão de estudos para formular um novo projeto pedagógico, aprovado 

posteriormente pelas Deliberações CONSUNI nº 045/2006 e CONSEP nº 259/2006. 

Para tanto, buscou-se a adaptação à normatização federal agora em vigor. A 
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estrutura do curso de Pedagogia constituir-se-á por uma organização em núcleos, 

conforme orienta a supracitada Resolução, especialmente em seu artigo 6°, itens I, 

II e III. Essa lógica está em conformidade com os objetivos propostos pela 

legislação, quais sejam, o curso de 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. (Resolução CNE/CP 

n° 1, art. 4°). 

Além dessa dimensão, o legislador não descartou o princípio da gestão escolar 

democrática, presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu 

art. 3°, inciso VIII. Para tanto, buscou contemplar o âmbito da gestão escolar, 

vinculando-o com o exercício da docência. Nesse sentido, a Resolução não fere um 

princípio básico da ação docente, expresso na LDB/96, no parágrafo único do artigo 

67, qual seja: a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de 

quaisquer outras funções de magistério. 

A Resolução deixa patente este vínculo em seu artigo 14, determinando que a 

Licenciatura em Pedagogia assegure a formação dos profissionais da educação 

prevista no art. 64 da LDB. Nesse sentido, as antigas habilitações entram em regime 

de extinção progressiva. 

A proposta do Departamento contempla esse conjunto normativo, além das 

demandas socioculturais específicas da região onde está inserida a Universidade de 

Taubaté. Nessa direção, a organização em núcleos norteadores da ação 

pedagógica possibilitará dinamismo aos componentes essenciais da formação do 

futuro profissional da educação.  

A partir de 2013 iniciou-se a implantação da Deliberação Consep nº 107/2012, que 

reestruturou a matriz curricular do curso, adotando o regime semestral. A nova 

matriz contempla carga horária de 3200 (três mil e duzentas) horas, assim 

distribuídas: 2680 (duas mil seiscentas e oitenta) horas presenciais e 520 

(quinhentas e vinte) horas a distância. Em 2014 a Deliberação Consep 242/2014 
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revogou a anterior dispondo sobre o Currículo Pleno do Curso de Pedagogia- 

Licenciatura, regime seriado semestral.  

Este Projeto Pedagógico contempla as adequações às Deliberações CEE nº 

111/2012, 126/2014 e 132/2015, que tratam das Disciplinas de Formação Didático-

Pedagógicas. 

 

1.2. Cursos e Decretos 

Curso: Pedagogia (Desativado) 

Campus Taubaté e Ubatuba 

Grau Acadêmico: Licenciatura  

Reconhecido pelo Decreto Federal nº 51007/63, de 16/05/63 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 186/02, de 07/06/02 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 170/07, de 07/05/07 

e republicada em 04/07/07, por 05 (cinco) anos a partir de 08/06/07 

 

Habilitação: Administração Escolar do Ensino Fundamental e Médio 

(Desativado) 

Reconhecida pelo Decreto Federal nº 83177/79, de 16/02/79 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 186/02, de 

07/06/02, publicada no DOE de 08/06/02 e republicada em 30/09/03 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 170/07, de 07/05/07 

e republicada em 04/07/07, por 05 (cinco) anos a partir de 08/06/07 

 

Habilitação: Educação de Deficientes Mentais (Desativado) 

Reconhecida pela Portaria MEC nº 426/82, de 11/10/82 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 186/02, de 

07/06/02, publicada no DOE de 08/06/02 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 170/07, de 07/05/07 

e republicada em 04/07/07, por 05 (cinco) anos a partir de 08/06/07 
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Habilitação: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio 

(Desativado) 

Reconhecida pelo Decreto Federal nº 83177/79, de 16/02/79 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 186/02, de 

07/06/02, publicada no DOE de 08/06/02 e republicada em 30/09/03 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 170/07, de 07/05/07 

e republicada em 04/07/07, por 05 (cinco) anos a partir de 08/06/07 

 

Habilitação: Supervisão Escolar do Ensino Fundamental e Médio (Desativado) 

Reconhecida pelo Decreto Federal nº 83177/79, de 16/07/79 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 186/02, de 

07/06/02, publicada no DOE de 08/06/02 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 170/07, de 07/05/07 

e republicada em 04/07/07,  por 05 (cinco) anos a partir de 08/06/07 

 

Habilitação: Orientação Educacional (Desativado) 

Grau Acadêmico: Habilitação 

Reconhecida pelo Decreto Federal nº 83177/79, de 16/02/79 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 186/02, de 

07/06/02, publicada no DOE de 08/06/02 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 170/07, de 07/05/07 

e republicada em 04/07/07, por 05 (cinco) anos a partir de 08/06/07 

 

Habilitação: Educação de Deficientes da Audiocomunicação (Desativado) 

Reconhecida pela Portaria MEC nº 426/82, de 11/10/82 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 186/02, de 

07/06/02, publicada no DOE de 08/06/02 e republicada em 30/09/03 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 170/07, de 07/05/07 

e republicada em 04/07/07, por 05 (cinco) anos a partir de 08/06/07 
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Curso: Graduação em Pedagogia – Licenciatura 

Grau Acadêmico: Licenciatura 

Reconhecido pela Portaria CEE/GP nº 052/05, de 26/02/05 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 272/08, de 15/05/08 

por 05 (cinco) anos. 

Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 462/13, de 

13/11/2013 por 05 (cinco) anos. 

 

  

1.3. Infraestrutura do Departamento  

 

1.3.1. Laboratórios 

 

 Laboratório de Informática 

Espaço climatizado, equipado com 14 microcomputadores. Os computadores são 

conectados à internet e estão disponíveis para utilização de alunos e professores da 

Universidade. Há um funcionário responsável pelo atendimento aos usuários do 

laboratório, nos horários das 8h às 11h50 e das 18h30 às 21h25. 

 

 Laboratório de Aprendizagem 

Consiste em  infraestrutura pedagógica que favoreça à aprendizagem dos alunos. 

 Laboratório de Aprendizagem do Ensino de Matemática  

 Laboratório de Aprendizagem do Ensino de Ciências, História e 

Geografia 

 Laboratório de Aprendizagem do Ensino de Língua Portuguesa 

 Laboratório de Aprendizagem do Ensino de Arte 

 

 LIFE - Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores 

O laboratório constitui espaço de uso comum das licenciaturas nas dependências do 

departamento de Pedagogia, destinado a promover a interação entre diferentes 
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cursos de formação de professores, de modo a incentivar o desenvolvimento de 

metodologias voltadas para: 

 Inovação das práticas pedagógicas 

 Formação de caráter interdisciplinar e estudantes de licenciatura; 

 Elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar; 

 Uso de tecnologia da informação e comunicação (TIC’s); 

 Articulação entre os programas da Capes relacionados à educação 

básica. 

 

 Brinquedoteca 

Buscando aproximar os conteudos teóricos discutidos em sala de aula das situações 

vividas no cotidiano escolar, o curso oferece, na própria unidade de ensino uma 

brinquedoteca. Equipada com jogos e brinquedos lúdicos favorecendo o jogo 

simbólico e com diversidade de materiais pedagógicos, utilizados nas aulas de 

metodologias e disponíveis para empréstimo aos alunos. 

 

1.3.1. Biblioteca 

A partir de 2010, o Departamento de Pedagogia passou a contar com uma biblioteca 

específica, instalada em uma sala adaptada para esta finalidade, no prédio do 

departamento. Na relação abaixo, estão detalhadas as condições de funcionamento 

e as obras específicas para o curso de Pedagogia: 

 

Tipo de acesso ao acervo: Livre 

A biblioteca é específica para o curso 
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Tabela 1 – Acervo da Pedagogia 

Total de livros para o curso 

Títulos: 1998            
Exemplares: 3683 

Periódicos 

Títulos: 46                
Exemplares: 1850 

Videoteca/Multimídia 

Títulos: 11                  
Exemplares: 16 

Trabalho de Conclusão de Curso - TC 

Títulos: 272                
Exemplares: 273 

Monografias de Especialização: 

Títulos: 90                  
Exemplares: 90 

Dissertação de Mestrado: 

Títulos: 13                  
Exemplares: 13 

Tese de Doutorado: 

Títulos: 7                    
Exemplares: 7 

       Acervo on-line:  http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/index.html 

Observa-se, no entanto que a biblioteca setorial de Ciências Sociais, Letras e 

Serviço Social mantém acervo do Departamento de Pedagogia.  

O Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBi, criado pela Deliberação CONSUNI nº 

28/01, está inserido no contexto de prestação de serviços à comunidade da Pró-

reitoria de Extensão e é composto por 17 unidades de informação incluindo as 

Bibliotecas Setoriais, o Centro de Pesquisa Bibliográfica – CPB, o Centro Especial 

de Atendimento Bibliográfico – CEAB e o Setor de Obras Raras. Seu funcionamento 

constitui-se pelo gerenciamento de informações, de modo a viabilizar a difusão do 

saber com o objetivo de disponibilizar um acervo que garanta as informações 

bibliográficas necessárias à comunidade acadêmica dos cursos do Ensino 

Fundamental e Médio, Graduação, Pós-graduação, Especialização e Extensão, bem 

como disponibilizar um programa de assistência bibliográfica à comunidade e à 

região. 
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Com um acervo de aproximadamente 4.000 exemplares, entre livros, trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações, teses, obras de referência (dicionários e 

enciclopédias), 1.850 exemplares de periódicos (nacionais e estrangeiros), a 

Biblioteca do Departamento de  Pedagogia, conta com um acervo especializado 

para atender alunos, professores e pesquisadores do curso de Pedagogia. 

A Biblioteca de Pedagogia está ligada ao Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi, 

que coordena as atividades das 16 bibliotecas existentes na UNITAU e conta com 

um acervo total de mais de 210.000 volumes, incluindo livros, trabalhos de 

conclusão de curso, periódicos, mapas, entre outros, disponíveis a todos os alunos e 

professores da Universidade. A UNITAU também está integrada ao Portal CAPES 

de periódicos científicos e a outras bases de dados, que viabilizam a consulta à 

informação científica nacional e estrangeira de maior relevância. 

O acervo da biblioteca é atualizado, atendendo a solicitações dos professores, 

coordenadores e também às bibliografias dos planos de ensino. 

Todas as informações estão disponibilizadas no Software para Gestão de 

Bibliotecas - SophiA Biblioteca; o acesso às informações é feito no terminal de 

consulta ou on-line no site da universidade. O acervo é de livre acesso e o pode 

aluno ir diretamente ao encontro da informação. 

 

1.3.2. Outros ambientes pedagógicos 

 Auditório com 103 lugares, com sistema de som; 

 Sala de Coordenação Pedagógica/Reunião; 

 Sala de Supervisão de Estágio;  

 Sala de Orientação de TC; 

 Sala de Professores; 

 Sala de Direção. 

 

http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/
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1.4. Recursos de apoio didático-pedagógico 

02 
Retroprojetores 

01 
aparelho de som 

05 
aparelhos som portáteis 

06 
aparelhos de televisão 

01 
aparelhos de vídeocassete 

02 
aparelhos de dvd 

10 
aparelhos de multimídia 

13 
telas de projeção 

08 
Minigravadores 

14 Tablets 

16 Notebook 

01 cx amplificador 

02 microfones sem fio 

 

 
1.5. Recursos humanos 

 Diretor de Unidade de Ensino 

 Profa. Roseli Albino dos Santos  

 Titulação: Doutora 

 Data de início da gestão: 09/01/2016 

 
 

 CONDEP 

O CONDEP é órgão de natureza deliberativa, consultiva e fiscalizadora e, 

juntamente com a chefia, participa da administração do Departamento. Na sua 

esfera de abrangência, é constituído pelos seguintes Conselheiros: 

 Profa. Dra. Roseli Albino dos Santos (presidenta) 
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 Profa. Ma. Cleusa Vieira da Costa  

 Prof. Dra. Maria Teresa de Moura Ribeiro 

 Profa. Dra. Maria do Carmo Souza de Almeida  

 Profa. Ma. Regina Celli Schwenck de Jesus dos Santos  

 Prof. Me. Silvio dos Santos   

 Margareth Monteiro Guimarães (Secretária)  

 Virgínia de Oliveira Tocchio (Servidor técnico-administrativo)  

 Carolina Jesus de Melo (Discente)  

 Tatiane Larissa Guimarães de Freitas  (Discente) 

 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Instituído pela deliberação CONSEP n° 119/2013 de 27/06/2013 e acompanhando 

seu regulamento CONSEP nº 231/2015, são membros do NDE do Curso de 

Pedagogia - licenciatura: 

 Profa. Dra. Roseli Albino dos Santos  

 Profa. Dra. Ana Maria Gimenes Corrêa Calil 

 Profa. Dra. Márcia Maria Dias Reis Pacheco  

 Profa. Ma. Cássia Elisa Lopes Capostagno  

 Prof. Me. Silvio dos Santos  

 

 Coordenação 

 Coordenação de Estágios Supervisionados  

 Profa. Ma. Cleusa Vieira da Costa  

                      

 Coordenação de Orientação e Elaboração de Trabalho Graduação 

 Prof. Me. Silvio dos Santos  

 

 Coordenação de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

 Profa. Ma. Ebe Carmargo Pugliese 
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 Secretaria 

 Secretária: Margareth Monteiro Guimarães 

 Auxiliar administrativo: Virgínia de Oliveira Tocchio 

 

 Laboratório de Informática 

 Paulo Cezar Pessanha Camarinha 

 

 Segurança 

 Pedro da Silva Filho 

 José Ailton Coelho 

 

 Limpeza 

 Maria de Lourdes Moreira Balbino 

 Carmem Lucia Csuka Melchiades 
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1.6.  Professores do Curso 

Nome do Professor /Lattes Titulação 
Regime de 

Trabalho 
Disciplina 

ANA MARIA GIMENES CORRÊA CALIL 

http://lattes.cnpq.br/4815046589018403 
Doutora Integral 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Geografia 

Seminários de Prática de Ensino I e III 

CARLOS EDUARDO REIS REZENDE 

http://lattes.cnpq.br/6830432992399636 
Mestre Horista Avaliação Educacional 

CÁSSIA ELISA LOPES CAPOSTAGNO 

http://lattes.cnpq.br/2578918381281744  
Mestra Parcial 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências I e II 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa II 

NADE  

Psicologia da Educação I e II 

CESAR AUGUSTO EUGENIO 

http://lattes.cnpq.br/1670030195301125 

 

Mestre 

 

Integral 

 
História da Educação 

CLEUSA VIEIRA DA COSTA 

http://lattes.cnpq.br/2669978900817039 
Mestra Integral 

Alfabetização e Letramento I e II 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Lingua Portuguesa I 

Estágio Supervisionado 

Fundamentos da Educação Infantil 

EBE CAMARGO PUGLIESE 

http://lattes.cnpq.br/1353150891410818 
Mestra Integral 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - AACC 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Arte 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de História 

http://lattes.cnpq.br/4815046589018403
http://lattes.cnpq.br/6830432992399636
http://lattes.cnpq.br/2578918381281744
http://lattes.cnpq.br/1670030195301125
http://lattes.cnpq.br/2669978900817039
http://lattes.cnpq.br/1353150891410818
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Tecnologias Educacionais 

FERNANDA RABELO PRAZERES 

http://lattes.cnpq.br/9846562802853088 
Especialista Parcial Conteúdos e Metodologia do Ensino de Educação Física 

ISABEL CRISTINA DE MOURA 

http://lattes.cnpq.br/3561448403158879 
Mestra Parcial Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática II 

MÁRCIA MARIA DIAS REIS PACHECO 

http://lattes.cnpq.br/1903921170309432 
Doutora Parcial Didática I e II  

MARIA DO CARMO SOUZA DE ALMEIDA 

http://lattes.cnpq.br/9006016651621287 
Doutora Integral  Leitura e Produção de Textos II 

MARIA FÁTIMA DE MELO TOLEDO 

http://lattes.cnpq.br/4377874589995616 
Doutora Integral Currículo e Diversidade Cultural 

MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO 

http://lattes.cnpq.br/1345661078017450 
Doutora Integral 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática I, II e III 

Seminários de Prática de Ensino III 

MAURO CASTILHO GONÇALVES 

http://lattes.cnpq.br/3432172621166338 

 

Doutor 

 

 

Parcial 

 

História da Educação 

MYRIAN BOAL TEIXEIRA 

http://lattes.cnpq.br/3432172621166338 
Doutora Integral Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática III 

REGINA CELLI SCHWENCK DE JESUS DOS SANTOS 

http://lattes.cnpq.br/4177613719844972 
Mestra Integral 

Avaliação Educacional 

Gestão Educacional I e II 

Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica I, II e III 

http://lattes.cnpq.br/9846562802853088
http://lattes.cnpq.br/3561448403158879
http://lattes.cnpq.br/1903921170309432
http://lattes.cnpq.br/9006016651621287
http://lattes.cnpq.br/4377874589995616
http://lattes.cnpq.br/1345661078017450
http://lattes.cnpq.br/3432172621166338
http://lattes.cnpq.br/3432172621166338
http://lattes.cnpq.br/4177613719844972
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* Mestrado em andamento: Mestrado Profissional em Educação. Universidade de Taubaté, UNITAU, Brasil.  Título: 
Contribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na Formação de Profissionais da Área 
de Educação 

NADE  

Políticas Educacionais I e II 

ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

http://lattes.cnpq.br/2995955186666850 
Doutora Integral 

Currículo e Diversidade Cultural 

Fundamentos da Educação Especial 

SANDRA APARECIDA VITORIANO 

http://lattes.cnpq.br/0072286596015797 
Especialista Horista 

LIBRAS 

Fundamentos da Educação Especial 

SILVIO DOS SANTOS 

http://lattes.cnpq.br/8311925981426351 
Mestre Parcial 

Filosofia da Educação 

Trabalho de Graduação – TG 

SILVIO LUIZ DA COSTA 

http://lattes.cnpq.br/3937835176080855 
Doutorando             Integral  Sociologia da Educação 

SUELENE REGINA DONOLA MENDONÇA 

http://lattes.cnpq.br/356699298174883 
Doutora Integral 

Didática I, II e III 

Psicologia da Educação I 

Seminários de Prática de Ensino II 

http://lattes.cnpq.br/2995955186666850
http://lattes.cnpq.br/0072286596015797
http://lattes.cnpq.br/8311925981426351
http://lattes.cnpq.br/3937835176080855
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1.6.1. Docentes do curso de Pedagogia segundo a titulação  

 

TITULAÇÃO  Nº             % 

Especialistas 02 10 

Mestres 09 45 

Doutores 09 45 

TOTAL 20 100,0 

 

1.7. Avaliação institucional - CPA 

O Sistema de Avaliação da Universidade de Taubaté foi regulamentado pela 

Deliberação CONSUNI 009/2009, na qual se destaca que o processo de avaliação 

tem por objetivo analisar periodicamente a atuação e o nível de desempenho da 

Instituição por meio de atividades, cursos, programas, projetos e setores, 

considerando as diferentes dimensões institucionais. Nesse sentido, foi criada a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) para proceder, segundo os 10 indicadores do 

SINAES, a organização e implementação do processo de avaliação institucional da 

Universidade. 

Cabe ressaltar que a Universidade de Taubaté, embora esteja incluída no Sistema 

Estadual de Avaliação, optou por desenvolver seu processo interno de avaliação 

seguindo os parâmetros nacionais estabelecidos pelo MEC/INEP. Para construir a 

sistemática desse processo decidiu-se por organizar os procedimentos segundo dois 

eixos:  

 Elaboração de questionário/roteiro aos gestores e dirigentes 

institucionais, formulados a partir do desdobramento das 10 

dimensões da avaliação estabelecidas e  

 formulação de pesquisa de opinião direcionada aos estudantes de 

graduação de cursos presenciais (num primeiro momento), docentes 

e servidores técnico-administrativos. 

Ver deliberações que regulamentam o tema “Avaliação Institucional na Unitau” no 

Anexo D. 

 



 

                  19 

1.8. Rendimento escolar – formato da avaliação do aluno 

A Deliberação CONSEP 200/2015 dispõe sobre a verificação escolar nos cursos de 

graduação, em regime seriado semestral, para o ano letivo de 2016. Para conhecer 

a deliberação na íntegra, acessar o link: 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_

2015_1444223347.pdf.  

 

1.9. Programa de Formação Continuada - PROFOCO  

Por compreender que o professor é o responsável por transmitir conhecimento, 

incentivar a pesquisa e orientar de maneira eficiente os futuros profissionais para um 

mundo sem fim de oportunidades, posicionando-se na linha de frente com o nosso 

aluno, a outra ponta do processo ensino-aprendizagem, a UNITAU, por meio da sua 

Pró-reitoria de Graduação, criou desde 2012 o PROFOCO (Programa de Formação 

Continuada) para despertar cada vez mais no professor a paixão pela docência, a 

mesma paixão que o fez eleger a Universidade de Taubaté como seu espaço de “ser 

docente”. 

O PROFOCO consiste numa série de ações e projetos voltados aos professores e 

coordenadores pedagógicos dos cursos, que oferece encontros de formação, com 

participação voluntária e inscrição on-line, sob forma de oficinas, minicursos e 

seminários de docência universitária, conduzidos por docentes da Instituição com 

reconhecido conhecimento na área ou professores convidados.  Dessa forma, visa 

promover, de modo efetivo, a melhoria da qualidade de ensino da Universidade de 

Taubaté, pela valorização docente. Também é uma oportunidade para que o 

professor se atualize e possa aprimorar-se a cada dia no exercício da docência. 

A Universidade preocupa-se em investir em sua equipe, em colaborar com a 

melhoria técnica da qualidade das aulas e em encantar nosso aluno. 

 

Mais informações: http://web.unitau.br/profoco/profoco.html  

Pró-reitoria de Graduação 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://web.unitau.br/profoco/profoco.html
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22..  CCUURRSSOO  DDEE  PPEEDDAAGGOOGGIIAA  

 

2.1. Dados gerais 

Horários de Funcionamento: 

Manhã: Das 07h30 às 11h10, de segunda a sexta-feira  

Noite:    Das 19h às 22h40, de segunda a sexta-feira 

Duração da hora/aula: 50 minutos 

Carga horária total do Curso: 3.200 horas 

 

Nota no ENADE: 4 

Número de vagas oferecidas, por período 

Manhã:  40 vagas, por semestre 

Noite:     80 vagas, por semestre  

Tempo mínimo para integralização:  6 períodos  

Tempo máximo para integralização: 10 períodos 

 

2.2. Objetivos do Curso de Pedagogia 

Neste projeto pedagógico, apresentam-se os parâmetros e diretrizes da formação de 

docentes para atuação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, em articulação com a gestão escolar, para que, em consonância com 

o artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o profissional possa 

exercer as funções do magistério naquelas modalidades de ensino. Poderá, 

também, exercer atividades na administração, no planejamento, na inspeção, na 

supervisão e na orientação, na educação básica. A proposta de formação do curso 

de Pedagogia inicia-se com o desafio de atender às demandas da educação básica 

e promover práticas formativas que respondam às necessidades de atuação do 

pedagogo.  

Nesse contexto, o curso tem como objetivos: 

 licenciar professores, em nível superior, para atuação na Educação Infantil e 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental; 
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 formar profissionais que atuem na gestão educacional, participando do 

planejamento, da execução e da avaliação de aprendizagens, do ensino ou 

de projetos pedagógicos, tanto em escolas, como em outros ambientes 

educativos. 

 

2.3. Perfil do Profissional a ser formado 

As incumbências atribuídas ao pedagogo na legislação vigente estão 

compreendidas a partir de uma cultura profissional que não restringe a atuação 

desse profissional à docência em espaços escolares, mas que propõe o 

desenvolvimento de capacidades para atuar em diferentes campos de atuação. 

Espera-se que o licenciado seja capaz de: 

 participar conscientemente da construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária; 

 atuar de forma profissional junto às crianças de 0 a 6 anos e daquelas 

inseridas no âmbito dos anos iniciais do Ensino Fundamental, zelando 

pelo seu desenvolvimento, considerando aspectos éticos e de convívio 

social; 

 trabalhar em espaços escolares e não-escolares, atuando na promoção 

de aprendizagens em diversos níveis e modalidades dos processos 

educativos; 

 ensinar, de forma interdisciplinar, os conteúdos específicos das 

disciplinas que compõem a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

 demonstrar conhecimento e domínio das tecnologias de informação 

relacionadas à aprendizagem e à gestão dos processos educativos; 

 promover o diálogo e a participação das famílias e da comunidade na 

vida cotidiana da escola e de outros espaços educativos; 

 participar da gestão das instituições planejando, executando e avaliando 

os projetos e programas educacionais; 

 produzir pesquisas referentes ao cotidiano escolar e a outros espaços 

educativos. 
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2.4. Campo de atuação  

A Resolução CNE/CP n° 1/2006, que instituiu diretrizes curriculares para o curso de 

graduação em Pedagogia, apresenta uma perspectiva de formação  cujo  foco está 

na formação de professores para atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do ensino Fundamental, no conhecimento da escola como organização complexa, 

na investigação e produção de pesquisas na área, na administração de sistemas de 

ensino e na gestão de processos educativos em diferentes espaços. Os campos de 

atuação do profissional formado no curso de Pedagogia são abrangentes, na lógica 

desta Resolução, envolvendo, além dos espaços escolares, outros campos  onde 

ocorram atividades pedagógicas, tais como empresas e organizações sociais. 

 

2.5. Matriz Curricular – Deliberação CONSEP 242/2014  

O curso de Pedagogia, semestral, contemplará dois eixos básicos: 

I - A docência: em que se discutirão questões relativas ao ofício de 

professor, enfocando as relações entre o pessoal e o profissional que se 

articulam na construção da identidade docente, as mudanças que vêm 

ocorrendo na profissão docente e as novas exigências que se colocam ao 

profissional da educação. Nesse eixo estão envolvidos ainda temas voltados 

para a construção das competências necessárias ao desempenho docente, 

como às relativas ao planejamento e organização do trabalho pedagógico, 

aos aspectos relacionais e interpessoais da docência, ao domínio dos 

conteúdos escolares e à transposição didática desses conteúdos. Além 

disso, este eixo busca compreender quem é o sujeito da aprendizagem, 

discutindo o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e 

adolescentes como um processo que se dá na cultura. Esse tema envolve a 

discussão da diversidade cultural do país e das condições que marcam a 

infância brasileira, articulando-se à discussão das formas de atuação da 

escola e do professor como elementos essenciais no desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos. 
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II - A gestão: em que se discutirá a escola como organização complexa que 

tem a função de promover a educação para e na cidadania. Objetiva-se, 

neste eixo, a reflexão de processos educativos e de organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino, à luz da legislação 

acerca da educação básica e dos conhecimentos sobre a orientação e 

supervisão escolares. Neste sentido, promover-se-ão discussões referentes 

ao planejamento, à execução, à implementação, à coordenação e à 

avaliação de projetos pedagógicos. 

 

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, especialmente no planejamento, 

coordenação e avaliação de projetos educativos em ambientes escolares e não-

escolares.  

O curso está organizado em seis semestres e as vagas serão preenchidas por 

alunos que tenham concluído o ensino médio e aprovados em processo seletivo da 

Universidade de Taubaté. Sua estrutura curricular está constituída em três núcleos: 

o de estudos básicos, o de aprofundamento e diversificação de estudos e o de 

estudos integradores, totalizando 3.200 (três mil  e duzentas horas), assim 

distribuídas: 

Carga Horária das aulas presenciais* 2.000 horas 

Carga Horária das atividades a distância**    520 horas 

Atividades Acadêmico-Ciêntifico-Culturais    140 horas 

Trabalho de Conclusão de Curso    140 horas 

Estágio Supervisionado    400 horas 

Carga horária total 3.200 horas 
 

*Carga horária de aulas (2.400h/a) convertida em horas 

**Carga horária das atividades a distância (624h/a) convertida em horas 
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O Núcleo de Estudos Básicos integra as disciplinas de natureza formativa e 

profissional, articulando as noções teóricas com a dimensão prática. O curso de 

Pedagogia deverá propiciar, ao futuro docente, formação profissional com 

fundamentos em planejamento, execução e avaliação de atividades educativas, e 

sólida formação humanística, que permitirá 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 e o cultural. 

Para que esse objetivo seja concretizado, a Resolução CNE/CP n° 1/2006, que 

instituiu as diretrizes curriculares do curso de Pedagogia, determina que o estudante 

de Pedagogia trabalhe com um repertório de informações e habilidades composto 

por uma pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 

proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência social, ética, 

sensibilidade afetiva e estética (Art. 3º, caput). Considera-se como centrais, nessa 

formação, a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigação de 

interesse da área educacional (inciso II do mesmo artigo). 

Para concretizar o desiderato do art. 6º, inciso I, que trata do núcleo de estudos 

básicos, a estrutura curricular busca contemplar as exigências ali referidas.  

As disciplinas Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia da 

Educação, Psicologia da Educação e Currículo e Diversidade Cultural garantem a 

utilização de conhecimento multidimensional sobre o ser humano em condições de 

aprendizagem. Garantem, também, a aplicação, a realização de diagnóstico sobre 

necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da sociedade, relativamente à 

educação, identificando diferentes forças e interesses, para captar contradições e 

considerá-las nos planos pedagógico e de ensino-aprendizagem, no planejamento e 

na realização de atividades educativas. São estudadas, nesse contexto: relações 

entre educação e trabalho, adversidade cultural, cidadania, sustentabilidade, entre 

outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea. 

A aplicação dos princípios de gestão democrática em espaços escolares e não-

escolares será garantida pela disciplina Gestão Educacional e Avaliação 
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Educacional. Entre seus conteúdos programáticos, estão os estudos das teorias 

administrativas, do currículo, da estrutura administrativa do ensino, da inspeção, da 

avaliação de desempenho, da avaliação institucional e do planejamento, no que se 

refere, à elaboração, tanto de projetos pedagógicos, como de planos de gestão 

educacional. Dessa forma, assegura a aprendizagem do futuro educador no 

planejamento, execução e avaliação do sistema educacional brasileiro, 

particularmente 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. Já o estudo, aplicação e avaliação de textos legais será de 

competência da disciplina Políticas Educacionais. Para tratar questões específicas 

da primeira infância será oferecida a disciplina Fundamentos da Educação Infantil, 

que discute aspectos educacionais dessa faixa etária, histórica, filosófica e 

pedagogicamente. 

A articulação entre as disciplinas acima mencionadas com as teorias e metodologias 

pedagógicas e os processos de organização do trabalho docente será feita pela 

Didática e por Seminários de Prática de Ensino. Deverão ser abordadas, entre 

outros conteúdos, as teorias pedagógicas, a avaliação de rendimento e a elaboração 

de planos de aulas. 

A decodificação e a utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 

crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes à Educação Infantil e 

aos primeiros anos de escolarização, relacionados à Língua Portuguesa, 

Alfabetização e Letramento, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação 

Física e Arte aparecem nas Metodologias na estrutura curricular em questão. Será 

dada especial atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no 

contexto do exercício profissional, em âmbitos escolares e não escolares. Além 

disso, nas disciplinas serão oferecidas viagens didático-pedagógicas a exposições, 

escolas-modelo e museus, objetivando o enriquecimento curricular e o 

aperfeiçoamento profissional do corpo discente. 

A Educação Especial, inserida como disciplina no segundo semestre, e Libras, no 

terceiro semestre, objetivam uma discussão abrangente sobre as políticas públicas 

dessa modalidade de ensino, com o fito de contemplar a legislação nacional 
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pertinente ao tema. Além disso, serão objeto de estudo as chamadas práticas 

inclusivas e suas relações com a diversidade de ambientes escolares. 

A Metodologia da Pesquisa, Tecnologias Educacionais e Leitura e Produção de 

Textos efetuaram a articulação do saber acadêmico com a pesquisa, levando o 

aluno à compreensão de temas e problemas educacionais e escolares que se 

concretizarão num trabalho que fará parte das exigências para a conclusão da 

licenciatura.  

Dessa forma, estão presentes na estrutura curricular do núcleo de estudos básicos 

as 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, assim como a aplicação de 

princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes áreas do conhecimento que 

contribuam para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade.  

O Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, apoiado em uma 

concepção flexível de organização curricular, visa contemplar a amplitude dos 

campos de atuação do pedagogo, o dinamismo e multiplicidade das demandas 

sociais, bem como a diversidade de interesses dos licenciandos. 

Este Núcleo pretende fortalecer a constituição da identidade do Curso de Pedagogia 

e oferecer a possibilidade de diversificação dos percursos escolares dos alunos. 

O Núcleo está estruturado por disciplinas/atividades que contemplam os temas: 

 Dificuldades de aprendizagem 

 Pedagogia em Instituições não Escolares 

 Educação de Jovens e Adultos 

 Desenvolvimento Profissional Docente 

Esses temas serão desenvolvidos por meio de seminários de estudo, visando à 

fundamentação teórica e à discussão sobre o assunto. Pretende-se que o aluno 

elabore e desenvolva propostas educacionais relacionadas ao tema, sob a 

orientação de professores. 

No sentido de garantir a flexibilidade e adequação do currículo ao dinamismo das 

transformações da sociedade contemporânea, essas atividades serão propostas a 

cada ano, podendo variar em função das demandas da área profissional e da 
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emergência de novos campos de conhecimento que se mostrem importantes na 

formação do pedagogo.  

A carga horária relativa às atividades de aprofundamento e diversificação de estudos 

será registrada no histórico escolar do aluno, especificando-se as áreas ou 

modalidades de ensino cursadas. 

As atividades de aprofundamento e diversificação de estudos, mediante o 

encaminhamento para aprovação dos órgãos competentes, poderão ser oferecidas 

como Curso de Extensão a interessados não matriculados no Curso de Pedagogia. 

 

O Núcleo de Estudos Integradores compreende atividades de enriquecimento 

curricular que visam ampliar as experiências dos estudantes e consolidar sua 

formação. 

As atividades desenvolvidas neste núcleo contemplam a dimensão teórico-prática e 

interdisciplinar do currículo, priorizando a pesquisa, o aprofundamento de estudos e 

a realização de trabalhos científicos que favoreçam a articulação dos conhecimentos 

desenvolvidos no curso, para compreensão da realidade educacional. Essa 

dimensão envolve ainda a possibilidade de vivências e experiências que favoreçam 

a compreensão do campo de atuação profissional e a inserção do licenciando na 

cultura de seu tempo. 

Este núcleo  compreende uma carga horária de 680 (seiscentas e oitenta) horas, a 

serem integralizadas no decorrer do curso, nas seguintes atividades: 

 Trabalho de Graduação, com uma carga horária total de 140 (cento e 

quarenta) horas, para o aluno desenvolver a partir do 5º período um 

trabalho de pesquisa a ser apresentado como requisito para a conclusão 

do curso, sob orientação de um professor (Anexo A). 

 Estágio Supervisionado desenvolvido a partir da 3º período do curso, 

com carga horária total de 400 (quatrocentas) horas (Anexo B). 

 Atividades acadêmico-científico-culturais, contemplando a 

participação em eventos científico-culturais de interesse do aluno desde 

que relacionados à área de formação e devidamente aprovados pelo 
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professor coordenador, integralizando uma carga horária de 140 (cento e 

quarenta) horas (Anexo C). 
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MATRIZ CURRICULAR - CURSO DE PEDAGOGIA – SEMESTRAL 

 
1º Período 2º  Período 3º  Período 4º  Período 5º  Período 6 º  Período Total 

História da 
Educação 

80 
Sociologia da 

Educação 
80 

Conteúdos e 
Metodologia do 

Ensino de 
Matemática I 

 

80 

 

Metodologia da 
Pesquisa Científica 

e Tecnológica  II 

40 

48 

Gestão Educacional 
II 

80 

Conteúdos e 
Metodologia do 
Ensino de Língua 

Portuguesa II 

80  

Filosofia da 
Educação 

80 
Fundamentos 
da Educação 

Especial 
80 

Psicologia da 
Educação II 

40 
Políticas 

Educacionais I 
40 Didática III 40 

Avaliação 
Educacional 

40  

Fundamentos da 
Educação Infantil 

80 

48 

Psicologia da 
Educação I 

80 
Gestão 

Educacional I 

80 

48 

Conteúdos e 
Metodologia  do 
Ensino de Língua 

Portuguesa I 

80 
Políticas 

Educacionais II 
40 

Conteúdos e 
Metodologia do 

Ensino de 
Matemática III 

80 

 
 

Conteúdos e 
Metodologia do 

Ensino de Educação 
Física 

40 
Alfabetização e 

Letramento I 
80 Didática II 

80 

48 

Conteúdos e 
Metodologia do 

Ensino de Ciências 
I 

40 
Currículo e 
Diversidade 

Cultural 

80 

48 

Conteúdos e 
Metodologia do 

Ensino de História 

80 

 
 

Tecnologias 
Educacionais 

40 

48 

Metodologia da 
Pesquisa 

Científica e 
Tecnológica  I 

40 

48 

Alfabetização e 
Letramento II 

40 

 

Conteúdos e 
Metodologia do 

Ensino de 
Matemática II 

80 
Conteúdos e 

Metodologia do 
Ensino de Arte 

40 

Conteúdos e 
Metodologia do 

Ensino de 
Ciências II 

80  

Didática I 40 
Leitura e 

Produção de 
Textos II 

40 

48 
LIBRAS 40 

Conteúdos e 
Metodologia do 

Ensino de 
Geografia 

80 

 
NADE*** 

40 

48 
NADE*** 

40 

48 
 

Leitura e Produção 
de Textos I 

40       Metodologia da 
Pesquisa Científica 

40    
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e Tecnológica  III 

    
Seminários de 

Prática de Ensino I 

40 

48 

Seminários de 
Prática de Ensino II 

40 

48 

Seminários de 
Prática de Ensino III 

40 

48 
   

Horas/aula 
presenciais 

400  400  400  400  400  400 
2400 h/a 

2.000h* 

Horas/aula a 
distância 

96  96  144  96  144  48 
624 h/a 

520h** 

* Carga horária de aulas presenciais (2.400h/a) convertida em horas  

** Carga horária das atividades a distância (624h/a) convertida em horas, sob orientação dos professores (Plataforma EVA).          

*** NADE (Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos, composto por disciplinas opcionais a serem escolhidas pelo aluno e cursadas no 5º e 6º períodos): 1. Dificuldades de 
Aprendizagem; 2.Pedagogia em instituições não escolares; 3. EJA; 4. Desenvolvimento profissional docente;  

AACC  140 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  400 

TG  140 

Carga horária total do curso  3.200 horas 
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A deliberação CONSEP 259/06 aprovou o currículo pleno do curso de 

Pedagogia-Licenciatura, períodos matutino e noturno, que foi alterada pela 

deliberação CONSEP 031/07, CONSEP 248/09, CONSEP 107/2012 e 

CONSEP 242/2014. 

 

Matriz Curricular 

Período Disciplinas 
CARGA 

HORÁRIA (h/a) 

1º 

História da Educação 80 

Filosofia da Educação 80 

Fundamentos da Educação Infantil 
80 

48* 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Educação Física 40 

Tecnologias Educacionais 
40 

48* 

Didática I 40 

Leitura e Produção de Textos I 40 

 

Período Disciplinas 
CARGA 

HORÁRIA (h/a) 

2º 

Sociologia da Educação 80 

Fundamentos da Educação Especial 80 

Psicologia da Educação I 80 

Alfabetização e Letramento I 80 

Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica I 
40 

48* 

Leitura e Produção de Textos II 
40 

48* 
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Período Disciplinas 
CARGA 

HORÁRIA (h/a) 

3º 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática I 80 

Psicologia da Educação II 40 

Gestão Educacional I 
80 

*48 

Didática II 
80 

*48 

Alfabetização e Letramento II 40 

Libras – Língua Brasileira de Sinais 40 

Seminários e Prática de Ensino I 
40 

*48 

 

 

Período Disciplinas 
CARGA 

HORÁRIA (h/a) 

4º 

Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica II 
40 

48* 

Políticas Educacionais I 40 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 

I 
80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências I 40 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática II 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Geografia 80 

Seminários e Prática de Ensino I 
40 

48* 
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Período Disciplinas 
CARGA 

HORÁRIA (h/a) 

5º 

Gestão Educacional II 80 

Didática III 40 

Políticas Educacionais II 40 

Currículo e Diversidade Cultural 
80 

48* 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Arte 40 

NADE 
40 

48* 

Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica III 40 

Seminários de Prática de Ensino III 
40 

48* 

 

Período Disciplinas 
CARGA 

HORÁRIA (h/a) 

6º 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 

II 
80 

Avaliação Educacional 40 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Matemática III 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de História 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências II 80 

NADE 
40 

48* 

* Carga horária a distância (em h/a), sob orientação dos professores pela Plataforma EVA – 

Espaço Virtual de Aprendizagem (ver item 2.5) 
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Disciplinas de Formação Didático-Pedagógica  

Curso 
Carga 

Horária 

CH  
Formação Didático-

Pedagógica 
% 

Curso de Pedagogia -  Licenciatura 3.200h 2.200h 68,75 

 
Disciplinas 

 
Carga Horária 

Currículo e Diversidade Cultural  128 

Fundamentos da Educação Especial  80 

Seminário de Prática de Ensino I  88 

Seminário de Prática de Ensino II 88 

Seminário de Prática de Ensino Ill 88 

Políticas Educacionais I 40 

Políticas Educacionais II 40 

Tecnologias Educacionais  88 

Didática I 40 

Didática II 128 

Didática III 40 

Psicologia da Educação I  80 

Psicologia da Educação II  40 

Gestão Educacional I 128 

Gestão Educacional II 80 

Avaliação Educacional  40 

História da Educação 80 

Sociologia da Educação  80 

Filosofia da Educação  80 

Fundamentos da Educação Infantil 128 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Educação Física  40 

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Matemática I 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Matemática II 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino da Matemática III 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa I 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa II 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências I 40 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências II 80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Geografia  80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de História  80 

Conteúdos e Metodologia do Ensino de Arte 40 

Alfabetização e Letramento I 80 

Alfabetização e Letramento II 40 

Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos – EJA / 
Pedagogia em Instituições não Escolares / Desenvolvimento 
Profissional / Dificuldades de Aprendizagem  

176 

Total da carga horária em aulas (h/a)  2.640 h/a 

Total da carga horária em horas 2.200 h  
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2.5. Espaço Virtual de Aprendizagem – EVA  

O Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) é o “local virtual” da Universidade de 

Taubaté no qual professores e alunos podem interagir, fazendo uso de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

Esse é um tipo de ambiente que utiliza plataformas especialmente planejadas 

para abrigar cursos. No caso do Curso de Letras, as aulas a distância são 

ministradas no EVA e a plataforma utilizada é o Moodle. Nela, existem áreas 

para apresentação de conteúdos em vídeo, animações, textos, atividades de 

verificação da aprendizagem – não avaliativas e avaliativas. Também estão 

disponíveis espaços para interação síncrona, por meio de chats, e interação 

assíncrona, como os fóruns de discussão. 

A organização do ambiente virtual permite ao aluno um acompanhamento 

organizado e sistematizado daquilo que é estudado a cada semana. A 

recuperação da informação e dos conteúdos estudados também é um dos 

benefícios proporcionados pelos cursos a distância. 

O EVA foi criado pela Deliberação CONSUNI 051/2014, que pode ser 

acessada no link: http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/ 

Consuni_2014/ consuni_051_2014_1415736133.pdf. 

 

 

2.6. Ementário das disciplinas do curso  

 

1º PERÍODO 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina examina o processo histórico da institucionalização da escola 

brasileira, considerando a complexa e heterogênea rede de formas e modelos e o 

conjunto de ideias e projetos debatidos nos âmbitos do Estado e da sociedade civil. 

O conteúdo privilegia o itinerário de instituições e atuação de intelectuais que 

https://moodle.org/
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/%20Consuni_2014/%20consuni_051_2014_1415736133.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/%20Consuni_2014/%20consuni_051_2014_1415736133.pdf
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participaram da configuração do campo educacional. Por fim, propõe um recorte 

cronológico dividido em blocos históricos, cuja relevância foi decisiva na constituição 

da escola pública no Brasil. 

 

OBJETIVOS 

 Examinar a emergência da escola moderna no Ocidente europeu e suas 

repercussões nos diferentes setores socioculturais. 

 Investigar a constituição da escola brasileira a partir das ações políticas da 

colônia e da monarquia brasileira, desde a independência até a 

proclamação da República. 

 Investigar a constituição da escola republicana brasileira. 

 Examinar os momentos decisivos da história da educação republicana a 

partir das transformações sociais, econômicas, políticas e culturais.  

 Refletir sobre as diferentes políticas de educação, a partir do embate 

público X privado, centralização X descentralização e laico X religioso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LOPES, Eliane, FARIA FILHO, Luciano e VEIGA, Cynthia. 500 anos de educação no 
Brasil. 3ª ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2007. 

FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque e BRITTO, Jader de Medeiros. 
Dicionário de educadores no Brasil. Da colônia aos dias atuais. Rio de Janeiro: 
UFRJ/MEC-Inep, 1999. 

STEPHANOU, Maria e BASTOS, Maria Helena Camara. Histórias e memórias da 
educação no Brasil. Vol. I, II e III . Petrópolis, RJ: 2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARIÉS, P. História social da criança e da família. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1986. 

BONAMINO, Alicia Maria Catalano de. O público e o privado na educação brasileira: 
inovações e tendências a partir dos anos de 1980. In: Revista Brasileira de História 
da Educação, nº 5, jan./jul. 2003, p. 253-276. 

CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999. 
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GERMANO, Willington, José. Estado militar e educação no Brasil (1964-1985). 4. ed. 
São Paulo: Cortez, 2005. 

MONARCHA, Carlos. Escola Normal da praça. O lado noturno das luzes. Campinas: 

UNICAMP, 1999. 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 
EMENTA: A disciplina analisa as origens e a natureza da Filosofia, bem como suas 

relações com outras formas de conhecimento. Examina a educação como problema 

filosófico e defende a necessidade de uma postura interrogante diante da prática 

educativa. Discute a especificidade da Filosofia da Educação, bem como suas 

dimensões antropológica, ética e política. Analisa, ainda, o impacto da lógica de 

mercado no campo educacional.  

 

OBJETIVOS 

 Dominar as referências básicas da expressão histórica da filosofia na 

cultura ocidental e, com isso, perceber sua contribuição na reflexão sobre a 

educação. 

 Refletir sobre a função e a especificidade da filosofia da educação e sobre 

a sua importância no atual contexto da escola brasileira. 

 Compreender a educação como uma prática social e como mediação das 

demais práticas humanas. 

 Analisar a prática educativa como tarefa contraditória, posto que contribui 

para reproduzir a sociedade e ao mesmo tempo transformá-la. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1995. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1998. 

SEVERINO, Antonio J. Educação, sujeito e história. São Paulo: Olho d’ água, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CORRÊA, Vera. Globalização e neoliberalismo: o que isso tem a ver com você 
professor? Rio de Janeiro: Quartet, 2002. 

GENTILI, P. ;ALENCAR, C. Educar na esperança em tempos de desencanto. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2003.  

ROCHA, Dorothy. Filosofia de educação: diferentes abordagens. São Paulo: 
Papirus, 2004. 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Nesta disciplina, são enfocados os fundamentos histórico-filosóficos da 

Educação Infantil como base para a compreensão dos problemas e desafios que se 

colocam hoje à educação da criança nesta faixa etária. Os conteúdos abordam o 

conceito de infância e as formas de educação da criança pequena ao longo do 

tempo, com ênfase na realidade brasileira. São discutidas ainda diferentes propostas 

pedagógicas para escolas de Educação Infantil. 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender desenvolvimento das concepções da infância ao longo da 

história e suas relações com a educação da criança pequena. 

 Identificar os principais problemas, desafios e possibilidades colocados à  

educação infantil no contexto brasileiro atual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARIÈS, Philippe. História Social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1981. 

BRASIL, MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. v. 3. 

OLIVEIRA. Educação infantil: fundamentos e métodos. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
2007. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPOS, Maria. M. Creches e pré-escolas no Brasil. São Paulo: Cortez. Fundação 
Carlos Chagas, 1988. 

EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella. Bambini: a abordagem italiana à educação 
infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

_____. Creches e pré-escolas no Hemisfério Norte. São Paulo: Cortez, Fundação 
Carlos Chagas, 1994. 

KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003. 

OLIVEIRA, Zilma M. R. (org) Educação infantil: muitos olhares. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 1996. 

STEARNS, Peter. A infância. São Paulo: Contexto, 2006. 

ZABALZA, Miguel. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA   

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: A disciplina  discute o movimento humano, apresentando questões 

relacionadas a corporeidade e sua contribuição para o desenvolvimento da criança. 

Aborda  os conhecimentos necessários para a organização e aplicação da Educação 

Física e do Movimento no contexto escolar . Apresenta  o lúdico como proposta 

metodológica para o ensino da Educação Física. 

 

OBJETIVOS 

 Desenvolver um trabalho pedagógico onde haja o diálogo entre esta 

disciplina e as outras que compõem o currículo escolar.  

 Conhecer e vivenciar a interdisciplinaridade na Educação Física. 

 Analisar, selecionar, organizar os principais objetivos para o planejamento, 

as estratégias mais adequadas, bem como a elaboração de programas de 

Educação Física na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, e aplicá-

los numa situação real de ensino e aprendizagem. 
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 Conhecer as diversas atividades relacionadas ao exercício da Educação 

Física Escolar. 

 Analisar e aplicar a conscientização dos conhecimentos sobre a saúde 

coletiva e os hábitos saudáveis. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física, v. 7, Brasília: 
MEC/SEF, 1997.        

______ .  Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, v. 3, Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 

DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A (Org). Educação Física na escola: implicações 
para a prática pedagógica, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, G.P. Teoria e prática em psicomotricidade: jogos, atividades lúdicas, 
expressão corporal e brincadeiras infantis. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2006. 

BROTO, F. O.. Jogos Cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é 
cooperar!,– Santos, SP: Projeto Cooperação: Renovada, 1997. 

PÉREZ GALLARDO, J. S.(Org). Educação física escolar: do berçário ao ensino 
médio. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 

 RODRÍGUEZ, C.G.. Educação física infantil: motricidade de 1 a 6 anos. São Paulo: 
Phorte, 2005.  

SOLER, R.. Jogos cooperativos para a educação infantil. Rio de Janeiro: Sprint, 
2006. 

 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  

CARGA HORÁRIA: 40 h/a presenciais e 40 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: A disciplina pretende formar os futuros docentes para a utilização das 

tecnologias da informação e da comunicação, com vistas a dinamizar o trabalho 

pedagógico em sala de aula, discutindo a seleção, uso e avaliação das mesmas. 



  

                  41 

Para tanto, discute questões referentes ao uso da tecnologia, sua criação, seu papel 

no cotidiano das pessoas, os espaços e interações que ela cria e as relações que 

emergem nestes espaços, bem como suas implicações para a educação.  

 

OBJETIVOS 

 Discutir questões referentes ao uso das novas tecnologias na educação, 

oferecendo subsídios teórico-práticos para que o futuro pedagogo 

familiarize-se com a utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação. 

 Refletir sobre as Tecnologias da Comunicação e Informação e as 

modificações causadas por elas no campo educacional. 

 Debater as tendências da Educação com o uso das novas Tecnologias da 

Comunicação e Informação. 

 Refletir o uso das tecnologias aplicadas à Educação à Distância, tendo 

como instrumentos a prática por meio de plataformas próprias como 

Edmodo e EVA (Espaço Virtual de Aprendizagem). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 
informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1997. 

PALLOF, Rena M. Construindo comunidades de aprendizagem no ciberespaço. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LÉVY, Pierre. O que é virtual? Rio de Janeiro: Editora 34, 1996. 

PAPERT, Seymour. Logo, computadores e educação. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

ROMANOWSKI, Joana Paulin (Orgs.). Conhecimento local e conhecimento 
universal: diversidade, mídias e tecnologias na educação. v. 2. Curitiba: 
Champagnat, 2004. 



  

                  42 

TENÓRIO, Robinson Moreira. Cérebros e computadores: a complementaridade 
analógico-digital na informática e na educação. São Paulo: Escrituras Editora, 1998. 

DEMO, Pedro. Olhar do educador e novas tecnologias. Disponível em: 
http://www.senac.br/BTS/372/artigo2.pdf .Acesso em 29/01/2013. 

 

DIDÁTICA I 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: A disciplina entende a prática pedagógica como prática social, discute a 

contextualização da didática e sua trajetória, o seu papel na formação e na 

compreensão da finalidade docente. Aborda, ainda, os elementos fundamentais do 

processo educacional, orientando a elaboração do Planejamento educacional, dos 

planos de ensino, das sequências didáticas e do processo de avaliação da 

aprendizagem. 

 

OBJETIVOS 

 Compreender a didática como pratica social e um dos ramos de estudos da 

pedagogia que discute as várias dimensões do processo de ensino-

aprendizagem, fornecendo subsídios para que o futuro professor 

compreenda esse processo, o contexto da sala de aula, o seu 

funcionamento e sua forma de organização. 

 Oferecer conhecimentos teóricos e práticos necessários  para orientar a 

ação didático-pedagógica do processo de ensino-aprendizagem e da  

escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo. Cortez, 1999. 

VASCONCELOS, Celso: Planejamento: projeto de ensino aprendizagem e projeto 
político pedagógico. São Paulo, Libertad, 1999. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1998. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COMENIO, João Amós. Didática Magna. 4. ed. 1976. 

LUCKESI, Carlos Cipriano. O papel da didática na formação do educador. In: 
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2004, p. 25-34. 

______. Democratização da escola pública: a pedagogia crítica-social dos 
conteúdos. 17 ed. São Paulo: Loyola, 2005 . 

HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: 
Mediação, 2001. 

______. O jogo do contrário em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

LIBÂNEO, José C. Didática. São Paulo, Cortez, 2000. 

PIMENTA, S. G.: GONÇALVES, L. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. 
ed. São Paulo, Cortez, 2002. 

PRADO DE SOUZA. Clarilza Avaliação da aprendizagem formadora/avaliação 
formadora da aprendizagem. In: BICUDO, Maria V.; SILVA JÙNIOR, Celestino A. 
Formação do educador e avaliação educacional. São Paulo: UNESP, 1999. 
(Seminários & Debates, v. 4). 

SACRISTÁN, J. G.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem: práticas de 
mudança: por uma praxis transformadora. São Paulo: Libertad, 2003. 

______. Concepção dialética-libertadora do processo de avaliação escolar. São 
Paulo: Libertad, 2003. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Didática: o ensino e suas relações. 7. ed. São 
Paulo: Papirus, 2003. 

 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS I  

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: Desenvolvimento de competências e habilidades de leitura crítica de 

gêneros discursivos midiáticos, acadêmicos e científicos, escritos ou orais. Revisão 
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de tipologia textual a partir desses gêneros. Estudo dos aspectos morfossintáticos e 

textuais da língua portuguesa. 

 

OBJETIVOS 

 Despertar a atenção do aluno para a importância de uma postura de 

leitura interacionista e crítica. 

 Desenvolver a capacidade do aluno de abordar o texto com mais 

propriedade e de usar seu conhecimento de mundo, lingüístico e textual. 

 Familiarizar o aluno com o nível culto da língua na modalidade escrita de 

gênero acadêmico-científico e empresarial. 

 Desenvolver a produção de textos escritos específicos das áreas, com 

metacognição, para propiciar a autonomia textual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor. São Paulo: Pontes, 2002. 

KOCH, Ingedore G. Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do 
texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Moderna, 2000. 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2000. 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e  coerência textuais. 4. ed.  São Paulo: Ática, 
1997. 

FONTANA, N. M.; PAVIANA, N. M. S.; PRESSANTO, I. M. P. Práticas de 
Linguagem: gêneros discursivos e interação.  Caxias do Sul; Educ, 2009. 

GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. São Paulo: Scipione, 1995. 

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura. São Paulo: Pontes, 1993. 

______. Texto e leitor. São Paulo: Pontes, 2002. 

KOCH, Ingedore G. Villaça. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1993. 
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______. A inter-ação pela linguagem.10.ed. São Paulo: Contexto, 2007. 

KOCH, Ingedore V.; BENTES, Anna C.; CAVALCANTE, Mônica M. Intertextualidade: 
Diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007. 

LEITE, M. Q. Resumo. São Paulo: Paulistana, 2006. 

MACHADO, Anna R.; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília S. Resumo. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

PEREIRA, C.C. et al.Gêneros Textuais e modos de organização do discurso: uma 
proposta para a sala de aula.In.: PAULIUKONIS, M. A.L.; e SANTOS, L. W. (Orgs). 
Estratégias de Leitura: texto e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 

 

2º PERÍODO 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina apresenta e analisa a escola como uma instituição social 

específica e suas relações com a família e a comunidade. Problematiza as relações 

de poder entre os diversos sujeitos que compõem a sociedade e a comunidade 

escolar. Privilegia o estudo da escola no Brasil, os sistemas de educação e 

processos educativos não-formais. Abrange, por último, temas peculiares ao campo 

da Sociologia e sua inserções nos espaços escolares: violência, diversidade étnico-

cultural, desigualdade social e ecologia. A lógica implementada será a tensão entre 

as posturas favoráveis à corrente liberal e neoliberal e àquelas que se posicionam 

criticamente diante das mesmas. 

 

OBJETIVOS 

 Auxiliar o educando no processo de entendimento e crítica das maneiras 

pelas quais as mais diversas relações sociais são planejadas e 

implementadas, sobretudo, no tocante às interpretações diversas quanto as 

suas correntes e tendências.  

 Investigar as possibilidades de crítica à escola liberal-burguesa. 
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 Enfatizar as teorias clássicas sobre o Estado com vistas a situar a escola 

como instituição multifacetada e de interpretações diversas quanto ao seu 

funcionamento e utilidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel; NOSELLA, Paolo. Educação e Cidadania: quem 
educa o cidadão? 10ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia. 6ed. São Paulo: Cortez, 1993. 

PEREIRA, L.; FORACCHI, M. A. Educação e Sociedade; São Paulo: Nacional, 1976. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEWEY, John. Vida e educação. 1. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978. 

DURKHEIM, Èmile. Educação e Sociologia. Trad.: Lourenço Filho. 11.ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 1978. 

LOURENÇO FILHO, Manuel B. Introdução ao estudo da escola nova. 14.ed. Rio de 
Janeiro: EdUERJ; Conselho Federal de Psicologia, 2002. 

MARX, Karl. O capital. 7ed. Trad.: Reginaldo Sant'Anna. São Paulo: DIFEL, 1982. 

MASCARENHAS, Angela C.B.; ZANOLLA, Silvia R.S. (Orgs.) Sociedade, 
subjetividade e educação: perspectiva marxista e frankfurtiana. Campinas/SP: 
Alínea, 2011. 

MOCHCOVITCH, LUNA GALANO. Gramsci e a escola. São Paulo: Ática, 1988. 

NOGUEIRA, Maria A. e NOGUEIRA, Cláudio M.M. Bourdieu e a educação. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2006. 

PASTORE, J.; SILVA, N. V. Mobilidade Social no Brasil; São Paulo: Makron Books, 
2000. 

TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1976. 

_______. Educação e o mundo moderno. São Paulo: Editora Nacional, 1969. 
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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina visa discutir e analisar a trajetória histórica e política da 

Educação Especial no Brasil em seus diferentes percursos, os seus fundamentos 

legais e os processos de ensino, desenvolvimento e aprendizagem de alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais tendo como perspectiva a 

inclusão escolar. Busca-se oferecer um referencial teórico e prático que permita a 

reflexão das possibilidades de adaptações curriculares e ofertas de respostas 

educacionais compatíveis com as necessidades dos alunos com deficiência, 

condutas típicas e altas habilidades no contexto da escola inclusiva.  

 

OBJETIVOS 

 Possibilitar a compreensão dos processos educacionais que contribuem 

para a exclusão dos educandos com necessidades educacionais especiais, 

apontando diretrizes que possibilitem a superação dessa realidade.  

 Possibilitar a compreensão do papel da Educação Especial em seu contexto 

histórico e atual favorecendo o enfrentamento dos problemas e desafios que 

se colocam ao professor do ensino regular tendo em vista a perspectiva da 

educação inclusiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL, Secretaria da Educação Fundamental.Parâmetros curriculares nacionais: 
adaptações curriculares / Secretaria de Educação Especial. Brasília: MEC/ SEF/ 
SECSP-1999.  

______. Secretaria de Educação Especial. Política nacional de educação especial 
na perspectiva da educação inclusiva. Inclusão. Revista de educação especial. V.4, 
n.1, jan/jun, 2008. 

BUENO, J. G. S.  Educação especial brasileira: integração/segregação do aluno 
diferente. São Paulo: EDUC, 1993. 

COLL,César ; MARCHESI, Álvaro,  PALACIOS, Jesus.  Desenvolvimento psicológico 
e educação: transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 
v. 3. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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SMITH, Débora D.. Introdução à educação especial: ensinar em tempos de inclusão. 
5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BUENO, José Geraldo Silveira .: MENDES, Geovana Mendonça Lunardi; SANTOS, 
Roseli Albino. Deficiência e escolarização : novas perspectivas de análise. 
Araraquara.SP: Junqueira & Marin 2008 

BUSCAGLIA, L. Os deficientes e seus pais: um desafio ao aconselhamento. Rio de 
Janeiro: Record, 1997. 

OREAL/UNESCO.Declaração de Salamanca e linha de ações sobre necessidades 
educativas especiais: Brasília: CORDE, 1994. 

STAINBACK, S. & STAINBACK. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: 
Artmed, 1999. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina discute os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança, do nascimento aos seis anos, em seus aspectos motores, cognitivos e 

afetivos. Os conteúdos abordam algumas vertentes teóricas que fundamentam a 

compreensão do desenvolvimento da criança, e o papel das práticas escolares 

nesse processo. 

 

OBJETIVOS 

 Oferecer ao aluno um referencial que permita compreender os processos 

de desenvolvimento e aprendizagem humanos como processos 

relacionados e culturalmente mediados.  

 Refletir sobre as implicações desses conhecimentos nas práticas 

educativas, fundamentando o educador para formas de intervenção 

pedagógica que favoreçam o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COLL, C.; PALÁCIOS, J. e MARCHESI, A. (Org.). Desenvolvimento psicológico e 
educação. Porto Alegre: Artes Médicas. 1996.  

PIAGET, J. O julgamento moral na criança. São Paulo: Mestre Jou, 1997. 

VYGOSTKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASSEDAS, E.; HUGUET, T. e SOLÉ, I. Aprender e ensinar na Educação Infantil. 
Porto alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

BECKER, Fernando. O que é construtivismo. In: Caderno Idéias 20. São Paulo: 
Fundação para o desenvolvimento da Educação, 1993. 

DAVIS, Claudia et al.. Psicologia da Educação. São Paulo: Cortez, 2000.  

GALVÃO, Isabel. Henri Wallon. Petrópolis: Vozes. 1998 .  

LIMA, E.S.. Como a criança pequena se desenvolve. São Paulo: Sobradinho, 2002.  

______. A criança pequena e suas linguagens. São Paulo: Sobradinho, 2002.  

OLIVEIRA, M.K. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-
histórico. São Paulo: Scipione, I993. 

PIAGET. J. . A criança pequena e suas linguagens. São Paulo: GEDH, 2002.  

__________. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. 

REGO, Teresa C. .Vygotsky. Petrópolis RJ: Vozes, 2002.  

WADSWORTH, B. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. São 
Paulo: Pioneira, 1996. 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO I 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina dedica-se ao estudo teórico-prático das concepções e 

práticas de alfabetização e letramento, evidenciando a Psicogênese da língua 
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escrita, bem como analisa os significados do letramento e discute propostas 

pedagógicas para a prática de alfabetização.  

 

OBJETIVOS 

 Conhecer as concepções de letramento, a evolução deste fenômeno na 

sociedade, o contexto histórico e as implicações nos processos de ensino e 

de aprendizagem; 

 Diferenciar conceitualmente práticas de alfabetização e de letramento, 

discutindo a complementaridade de ambos no processo de ensino-

aprendizagem  

 Discutir propostas pedagógicas que contemplem o aprendizado da 

alfabetização e do letramento;  

 Realizar estudo sobre a Psicogênese da Língua escrita evidenciando a 

mudança de foco conceitual do processo de alfabetização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Educação Secretaria de Educação Fundamental. Programa 
de formação de professores alfabetizadores. Coletânea de textos Brasília: MEC/SEF 
2001. 

FERREIRO, E. Reflexões sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez, 1985. 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 
2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL, Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília MEC/SEE, 
1998. 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e Linguística. São Paulo: Scipione, 1983. 

______. Alfabetização sem o ba-be-bi-bo-bu. São Paulo: Scpione, 1998. 

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1986. 

RIBEIRO, V.M. (Org.). Letramento no Brasil: reflexões a partir do INAF, 2001. São 
Paulo: Global, 2004. 
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TEBEROSKY, A.; COLOMER, T. Aprender a ler e a escrever: uma proposta 
construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

VIGOTSKY, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. 9. ed. São Paulo: Ícone, 2001. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

CARGA HORÁRIA: 40 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância  

 

EMENTA: Construção da postura investigativa e crítica. Estudo da interdependência 

dos elementos constitutivos da pesquisa científica e da pesquisa em educação. 

Detalhamento dos fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa em 

educação. Apresentação da ABNT para a utilização em trabalhos científicos. 

 

OBJETIVOS 

 Introduzir e analisar os conhecimentos sobre  a natureza da pesquisa 

científica. 

 Discutir as características da pesquisa em educação. 

 Apresentar as normas que regem a apresentação de trabalhos científicos, 

em especial as da ABNT. 

 Compreender a importância da normatização dos trabalhos científicos  

 Conhecer e discutir os vários elementos que compõem o trabalho 

acadêmico. 

 Compreender a importância da pesquisa na formação e na prática do 

professor. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GATTI, B.A. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Brasília: Editora 
Plano, 2002. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Pesquisa em Educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. ver. e 
ampl. São Paulo: Cortez, 2000.      
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação – Referência – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 
documentação – Citações em documentos  – Apresentação .Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
documentação  – Apresentação .Rio de Janeiro, 2011. 

ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas, São Paulo: 
Papirus, 2003. 

ALVES, A. J. A. A revisão da bibliografia em teses e dissertações: meus tipos 
inesquecíveis. Cadernos de pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas n.81, 
p.53-60,  maio, 1992. 

BOGDAN, R; BIKLEN,S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à 
teoria e aos métodos. Portugal: Porto ed, 1994. 

ESTEBAN, M.T; ZACCUR, E. (Orgs.). Professora pesquisadora: uma práxis em 
construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002 

LUNA, Sérgio. Planejamento da pesquisa: uma introdução. Elementos para uma 
análise metodológica. São Paulo: EDUC, 2000. 

MOROZ, M. e GIANFALDONI, M.H. O processo de pesquisa: iniciação. Brasília: 
Editora Plano, 2002. 

MATOS, K.S.L. de; VIEIRA, S.L. Pesquisa Educacional: o prazer de conhecer. 
Fortaleza: Demócrito Rocha, 2002. 

 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS II 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a presenciais e 48  h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Desenvolvimento de competências e habilidades para a produção escrita 

de gêneros discursivos acadêmico-científicos, para publicação escrita e redação de 

documentos escolares ou para comunicação oral, a fim de persuadir o público-alvo, 

na vida pessoal-profissional e na vida acadêmica. Produção dos gêneros discursivos 

resumo e relatório. Estudo dos aspectos morfossintáticos e textuais da língua 

portuguesa na produção desses textos. 
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OBJETIVOS 

 Identificar o nível culto da língua na modalidade oral e escrita. 

 Desenvolver estratégias de leitura de diferentes gêneros discursivos para 

conhecimento de suas propriedades discursivas e linguístico-textuais.  

 Aprimorar a produção de gêneros escritos para propiciar a autonomia 

textual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOCK, I.V.; ELIAS, V.M. Ler e Escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: 

Contexto, 2009. 

GARCEZ,  Lucília H. do C. Técnica de Redação. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
SAUTCHUK,Inez. Perca o medo de escrever: da frase ao texto. São Paulo: Saraiva, 
2011. 
 
Bibliografia Complementar 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Moderna, 2000. 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2000. 
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. São Paulo: Scipione, 1995. 

GOLD, Miriam. Redação Empresarial: escrevendo com sucesso na era da 
globalização. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 4. ed. São Paulo: Ática, 1997. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 17. ed. Rio de Janeiro: FGV, 

1997. 

MACHADO, Anna R.; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília S. Resenha. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

MOTTA-ROTH, D. (Org.). Redação Acadêmica: princípios básicos. Santa 
Maria:Imprensa Universitária, 2001. 
PERROTI, Edna M.B. Superdicas para escrever bem diferentes tipos de texto. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

TISHIMAN, S.; PERKINS, D. N.; JAY, E. A cultura do pensamento na sala de aula. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 
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3º PERÍODO 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA I 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina visa possibilitar a aquisição de conhecimentos e 

competências necessárias ao ensino da matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental, de forma a favorecer nos alunos o desenvolvimento da capacidade de 

generalizar, prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento lógico, a 

partir dos conhecimentos sobre sistemas de numeração e operações. 

 

OBJETIVOS 

 Oferecer informações aos alunos sobre o processo de construção dos 

conhecimentos matemáticos. 

 Subsidiar os alunos para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

atividades matemáticas, com base nos conteúdos conceituais, atitudinais e 

procedimentais relativos a números e operações, grandezas e medidas, 

resolução de problemas e geometria, com o intuito de favorecer a 

estruturação do pensamento lógico da criança. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CENTURIÓN, M. Números e operações: conteúdo e ensino da matemática. São 
Paulo: Scipione, 1995. 

KAMII, C. Desvendando a aritmética: implicações da teoria de Piaget. Campinas: 
Papirus, 1995. 

SMOLE, K. Ler e escrever problemas. Porto Alegre: ARTMED, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
matemática. Brasília: MEC/SEE, 1997. 

COLL, C., TEBEROSKY, A. Aprendendo matemática: conteúdos essenciais para o 
Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série. São Paulo: Ática, 2000. 
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KAMII, C. Aritmética: novas perspectivas. Implicações da teoria de Piaget. 
Campinas: Papirus, 1991. 

SÃO PAULO Secretaria de Estado da Educação. Proposta curricular para o ensino 
da matemática. SP: SE/CENP,1991. 

______.Secretaria de Estado da Educação. Atividades matemáticas (1a a 4a séries). 
São Paulo: SE/CENP, 1991. 

SMOLE, K. Resolução de problemas. Porto Alegre: ARTMED, 2003. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: A disciplina aborda o desenvolvimento e aprendizagem na segunda 

infância, na adolescência e na fase adulta, discutindo os processos cognitivos 

básicos nas diferentes fases e os aspectos psicossociais e relacionais implicados na 

aprendizagem, de modo a oferecer elementos ao professor e ao gestor para 

atuarem como facilitadores desses processos, na escola e em outros espaços 

educativos.  

 

OBJETIVOS 

 Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem humanos 

à luz de algumas teorias explicativas, identificando  as características e 

necessidades educativas da criança, do adolescente e do adulto. 

 Compreender o papel da escola de Ensino Fundamental como contexto de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança e do jovem.  

 Examinar algumas teorias explicativas do desenvolvimento humano na fase 

adulta, como base para reflexão sobre os processos de formação do 

adulto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília : MEC/SEF, 
1998 
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COLL, C. PALACIOS, J. e MARCHESI, A. (Org.). Desenvolvimento psicológico e 
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. v.1. 

COLL, César et al.. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COLL, C. PALACIOS, J. e MARCHESI, A. (Org.). Desenvolvimento psicológico e 
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. v.1. 

LIMA, E. C. Desenvolvimento e aprendizagem na escola: aspectos culturais, 
neurológicos e psicológicos. São Paulo: Sobradinho, 2000. 

MAHONEY, A. Abigail A. e ALMEIDA, L. R. (Org.) Henri Wallon: Psicologia e 
Educação. São Paulo: Loyola, 2000. 

NUNES, Ana Ignes B. L. Nunes e SILVEIRA, Rosemary N. Psicologia da 
aprendizagem: processos, teorias e contextos. Brasília: Líber Livro. 2009. 

OLIVEIRA, Marta K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio 
histórico. São Paulo: Scipione, 1997. 

REGO, Teresa C. Vygotsky. Petrópolis: Vozes, 2004. 

VYGOSTKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 1989.  

WADSWORTH, B. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. São 
Paulo: Pioneira, 1996. 

 

GESTÃO EDUCACIONAL I  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: A disciplina discute conhecimentos básicos relativos à organização e 

gestão do trabalho escolar, compreendendo a evolução histórica e os diferentes 

modelos de gestão escolar que estruturam as relações educativas, em nível de 

sistema e de unidade escolar, com ênfase na perspectiva de gestão democrática e 

no trabalho coletivo. 
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OBJETIVO 

 Analisar a gestão escolar numa visão democrática na busca da qualidade do 

ensino e da autonomia da escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MILITÃO, J. A autonomia da escola pública. Campinas: Papirus, 1996. 

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 
2001. 

______. Administração Escolar: introdução crítica. São Paulo: Cortez, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTUNES, A. Aceita um conselho? Como organizar o colegiado escolar. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

DOURADO, Luiz F.; PARO, Vitor  H. (Orgs.). Políticas públicas e educação básica. 
São Paulo: Xamã, 2001.  

FERREIRA, N. S. C. (Org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, 
novos desafios, São Paulo: Ed. Cortez, 1998.  

__________________. Supervisão educacional para uma escola de qualidade. São 
Paulo: Ed. Cortez, 2002. 

PARO, V. H. . A utopia da Gestão Escolar Democrática. Cadernos de Pesquisa n. 
60: 51-53 – fev.,1987. 

 

DIDÁTICA II 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Análise e discussão dos desafios e das demandas do contexto 

educacional por práticas mais comprometidas com a aprendizagem dos alunos. 

Estudo da complexidade da sala de aula e das relações interativas entre professor e 

aluno. Investigação sobre os diferentes tipos de conteúdos. Apresentação das 

diferentes perspectivas de organização dos conteúdos escolares. Orientação sobre 

a organização dos tempos e espaços escolares. Compreensão dos princípios do 

enfoque globalizador. 
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OBJETIVOS 

 Oferecer subsídios capazes de desenvolver nos alunos conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para analisar os processos e práticas de 

ensino vigentes. 

 Contextualizar e refletir de forma crítica, o papel social da escola e do 

professor na sociedade atual. 

 Problematizar o cotidiano escolar na busca de novos conhecimentos e 

respostas pedagógicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SACRISTÁN, J. G.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

VASCONCELOS, Celso: Planejamento. Projeto de Ensino Aprendizagem e Projeto 
Político Pedagógico.  São. Paulo, Libertad, 1999. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Lea das Graças Camargo. Docência no 
ensino superior. São Paulo: Cortez, 2002, p.41- 49 . 

LUCKESI, Carlos Cipriano. O papel da didática na formação do educador. In: 
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. 23ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2004, p.25-34  

LUCKESI, Cipriano C Democratização da escola pública: a pedagogia crítica-social 
dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 1989. 

PRADO DE SOUZA. Clarilza Avaliação da aprendizagem formadora/avaliação 
formadora da aprendizagem. In: BICUDO, Maria V.; SILVA JÙNIOR, Celestino A. 
Formação do educador e avaliação educacional. São Paulo: UNESP, 1999. 
(Seminários & Debates, v. 4). 

VASCONCELOS, Celso: Planejamento. Projeto de Ensino Aprendizagem e Projeto 
Político Pedagógico, São. Paulo, Libertad, 1999. 

______. Avaliação da Aprendizagem: práticas de mudança: por uma práxis 
transformadora. São Paulo: Libertad, 2003 . 

______. Construção do Conhecimento em sala de aula. SP: Libertad, 2002. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO II  

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: A disciplina trabalha a questão do letramento e da formação de leitores 

com foco nos textos literários – contos populares, mitos, fábulas, literatura infantil 

contemporânea, contos maravilhosos e poesia  – para dialogar acerca da relevância 

do ludismo e do imaginário na construção do senso estético, de valores, de reflexão 

e crítica, bem como de saberes sobre leitura e escrita.  Mediante vivências de 

interação teoria-prática, serão trabalhadas as estratégias de leitura e as técnicas de 

contação de histórias, sempre visando a que os docentes atuem na construção da 

proficiência em leitura de seus alunos. 

 

OBJETIVOS 

 Favorecer a compreensão da linguagem como atividade social e 

historicamente determinada.  

 Refletir sobre contribuições teóricas para a formação de leitores com foco 

nos textos literários.  

 Discutir as concepções teóricas presentes no processo de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita.  

 Refletir sobre estratégias de ensino da leitura e técnicas de contação de 

histórias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosuras e bobices. 5. ed. São Paulo : 
Scipione, 1995. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

JOLIBERT, J. Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. v.1 

Caderno de estudos: trilhas para abrir o apetite poético. – São Paulo: Ministério da 
Educação, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: 
Moderna, 2000. 

LOBATO, Monteiro. Serões de Dona Benta. Editora Brasiliense, 1959. 

GEBARA, A. E. L. A poesia na escola: leitura e análise de poesia para crianças. São 
Paulo: Cortez, 2002. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  (LIBRAS) 

CARGA HORÁRIA:  40 h/a 

 

EMENTA: Apresenta o contexto histórico da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Aprofundamento dos aspectos legais que reconhecem a LIBRAS como língua oficial. 

Fundamentação dos conceitos e apresentação da estruturação da LIBRAS. Reflexão 

sobre a importância da LIBRAS para o surdo. Estudos sobre os aspectos linguísticos 

da Língua Brasileira de Sinais. 

 

OBJETIVO 

 Proporcionar aos acadêmicos a compreensão, a reflexão, além do 

aprendizado teórico e prático da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e 

sua contextualização sob o ponto de vista histórico, social, cultural, 

educacional e linguístico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBRES,Neiva de Aquino, NEVES Sylvia Lia Grespan. De sinal em sinal.São Paulo. 
Feneis, 2009. 

BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1995. 

FELIPE, T. A.. LIBRAS em contexto. Curso Básico, livro do estudante cursista. 
Brasília: Programa Nacional de Apoio à educação de Surdos. MEC/SEESP, 2001. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto nº 
5.626, Regulamenta a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. . Brasília: 
SEESP/MEC, 2005. 

_____. Ministério da Educação. Documento sobre a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: SEESP/MEC, 2008. 

 CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 
Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2001 

FERNANDES, E. Problemas linguísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: 
AGIR, 1990. 

LACERDA, C.B.F. de; GÓES, M. C. R. de (Org.). Surdez: Processos Educativos e 
Subjetividade. São Paulo: Editora Lovise, 2000. 

_____. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e 
intérpretes sobre esta experiência. Cadernos CEDES, 69, v. 26, p. 163-184, 2006. 

LODI, A. C. E. et al. Letramento e Minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 
MEIRELES, Antônio Rauf Alves Ferreira Di Carli, LOURENÇO, Katia Regina Conrad; 
MENDONÇA, Suelene Regina Donola . LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. 
UNITAU, 2012. 77p. 

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos 
linguísticos Porto Alegre : Artmed, 2004. 

QUADROS, R. Educação de surdos: aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2005. 

______. (Org.) Educação de surdos I. Petrópolis, Rio de Janeiro: Arara Azul, 2006.  

______. (Org.) Educação de surdos II. Petrópolis, Rio de Janeiro: Arara Azul, 2007.  

SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem pelo mundo dos surdos. São 
Paulo:Companhia das Letras, 1998. 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de educação. Diretoria de Orientação Técnica. 
Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para 
Educação Infantil e Ensino Fundamental: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. São 
Paulo: SME/DOT, 2008. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Dicionário Digital da Língua Brasileira de 
Sinais. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Educação de Surdos, 2000. 
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SEMINÁRIOS DE PRÁTICA DE ENSINO I 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Os seminários constituem-se em princípios unificadores da formação 

docente e tem por finalidade articular os conhecimentos propostos pelos 

componentes curriculares do curso, possibilitando a construção de habilidades e 

competências profissionais pelo processo de ação-reflexão-ação. Discussão e 

reflexão dos elementos teórico-práticos do trabalho docente. Desenvolvimento de 

práticas interdisciplinares por meio de atividades de leituras dirigidas, análise de 

práticas mediadas por referenciais teóricos, debates, discussão e elaboração e 

desenvolvimento projetos de trabalho.  

 

OBJETIVOS 

 Identificar o conjunto de saberes e práticas que permeiam a ação docente; 

 Compreender a especificidade da ação docente; 

 Valorizar as experiências acadêmicas e profissionais da área; 

 Compreender o processo de ação-reflexão-ação na atuação docente;  

 Oportunizar as experiências interdisciplinares  

 Desenvolver a argúcia intelectual e o pensamento crítico. 

 Reconhecer os projetos de trabalho como uma estratégia didática 

dinamizadora dos processos de mediação e de intervenção.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: 
Cortez Editora, 2003. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2002. 

TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 
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FURLANETTO, Ecleide C. Como nasce um professor? São Paulo: Summus, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

NÓVOA, Antonio (org). Profissão Professor. Porto, Portugal: Porto Editora, 1991. 

 

4º PERÍODO 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  II  

CARGA HORÁRIA: 40 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Aprofundamento dos principais paradigmas da pesquisa educacional. 

Fundamentação das abordagens quantitativas e qualitativas, dos tipos de pesquisa e 

dos Instrumentos de coleta e análise de dados. Orientação sobre elementos 

constitutivos do projeto de pesquisa. Apresentação da ABNT para a utilização em 

trabalhos científicos. Elaboração de revisão de literatura e de projeto de pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

 Compreender a importância da pesquisa científica 

 Conhecer a abordagem qualitativa de pesquisa 

 Perceber e conhecer as implicações das teorias, dos métodos e das 

técnicas de coleta de dados na investigação científica. 

 Identificar os critérios que qualificam uma pesquisa científica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de.. Pesquisa em Educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

LUNA, Sérgio. Planejamento da pesquisa: uma introdução. Elementos para uma 
análise metodológica. São Paulo: EDUC, 2000. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. ver. e 
ampl. São Paulo: Cortez, 2000.     
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação – Referência – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 
documentação – Citações em documentos  – Apresentação .Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
documentação  – Apresentação .Rio de Janeiro, 2011. 

ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas, São Paulo: 
Papirus, 2003. 

ALVES, A.J.A. A revisão da bibliografia em teses e dissertações: meus tipos 
inesquecíveis. Cadernos de pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas (81) 
maio, 1992, p. 53-60. 

BOGDAN, R; BIKLEN,S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à 
teoria e aos métodos. Portugal: Porto ed, 1994. 

ESTEBAN, M.T; ZACCUR, E. (Orgs.). Professora pesquisadora: uma práxis em 
construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

GATTI, B.A. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Brasília: Editora 
Plano, 2002. 

MOROZ, M. e GIANFALDONI, M.H. O processo de pesquisa: iniciação. Brasília: 
Editora Plano, 2002. 

MATOS, K.S.L. de; VIEIRA, S.L. Pesquisa Educacional: o prazer de conhecer. 
Fortaleza: Demócrito Rocha, 2002. 

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS I  

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: A disciplina busca oportunizar a reflexão e o debate acerca das políticas 

educacionais recentes e a legislação educacional, focando a Constituição Federal 

(CF/88), A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96), O estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), a Constituição Estadual (CESP/89) e as leis 

complementares. 
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OBJETIVO 

 Analisar a administração escolar e a supervisão, bem como dar uma noção 

sobre coordenação e a orientação, em uma visão democrática na busca da 

qualidade do ensino e da autonomia da escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CURY, C. R. J. Legislação educacional brasileira. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

RAMA, L. M. 1. S. Legislação do ensino: uma introdução ao seu estudo. São Paulo: 
EPU,1987. 

KUENZER, Acácia. Planejamento de educação no Brasil. 5. ed. São Paulo: Cortez, 
2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FÁVERO, O. (Org.). A educação nas constituintes brasileiras: 1823-1988. 2. ed. 
Campinas SP: Autores Associados, 2001. 

MOTTA, E. de O. Direito educacional e educação no século XXI. Brasília: UNESCO, 
1997. 

OLIVEIRA, R. P.; CATANI, A. M. Constituintes estaduais brasileiras e educação. São 
Paulo: Cortez, 1993. 

SAVIANI, D. Educação brasileira: estrutura e sistema. 9. ed. Campinas SP: Autores 
Associados, 2005. 

UDEMO. Guia de orientação e procedimentos para educadores: índice por assunto. 
São Paulo: UDEMO, 2004. 

VALENTE, I. Plano Nacional de Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA I 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a  

 

EMENTA: Fundamentação teórico-prática para o ensino da Língua Portuguesa, 

tendo em vista a formação do docente que irá atuar na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, analisando a expansão do uso da linguagem pela 

criança a partir do desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas básicas: 
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falar, escutar, ler e escrever. Tendo como referência o uso da língua oral e escrita, 

serão abordadas práticas de leitura e de produção de textos em seus aspectos 

discursivos e notacionais. 

 

OBJETIVOS 

 Discutir e ampliar conhecimentos sobre a origem, natureza e funcionamento 

da linguagem oral e da escrita. 

 Refletir sobre as contribuições da Psicologia e da Linguística sustentação às 

práticas do futuro  docente nos processos de alfabetização e do letramento. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Língua Portuguesa. V.2. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

KAUFMAN, A. Maria; RODRIGUEZ, M. Elena. Escola, leitura e produção de texto. 
Porto Alegre: Martins Fontes, 1995. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CITELLI, Beatriz. Produção e leitura de texto no ensino fundamental: poema, 
narrativa, argumentação. São Paulo: Cortez, 2003. 

GERALDI, João Wanderley; CITELLI, Beatriz (coord.). Aprender e Ensinar com texto 
do aluno. São Paulo: Cortez, 2004. 

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto 
Alegre: Artmed, 2002.  

ROJO, R. (org.). A prática de linguagem em sala de aula. Praticando os PCNs. 
Campinas, SP: Mercado das Letras, 2000. 

 

CONTEÚDOS E  METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS  I  

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: Formação científico-cultural do futuro docente, tendo em vista a 

ampliação da formação obtida no Ensino Médio e o aprofundamento dos conteúdos 
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a serem ensinados na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, 

desenvolvendo um trabalho na área de Ciências Naturais que considere o 

desenvolvimento do ser humano em suas várias etapas de vida, incluindo a 

compreensão da evolução da vida, do corpo humano e seu crescimento, da saúde e 

da doença, ampliando as explicações sobre os fenômenos da natureza e a 

compreensão das mais variadas formas de utilizar os recursos naturais, 

compreendendo a necessidade do desenvolvimento de posturas e valores humanos 

nas relações entre o homem, o conhecimento e o ambiente. 

 

OBJETIVOS 

 Fundamentar teoricamente o processo de construção de conhecimento 

pela criança na área. 

 Discutir os pressupostos que norteiam o trabalho docente em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem das Ciências Naturais. 

 Possibilitar ao aluno organizar a prática pedagógica a partir dos RCNEI e 

PCN e de discussões acerca dos conhecimentos na área. 

 Possibilitar ao aluno, aprofundar seus conhecimentos na área das Ciências 

Naturais bem como na busca de informações sobre a área. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL, Ministério da Educação e Desporto. Secretaria de educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, v.3, 1998.  

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Secretaria de 
Educação Fundamental. Rio de Janeiro:DP&A, 2000.  

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Meio Ambiente e Saúde. Secretaria de 
Educação Fundamental. Rio de Janeiro:DP&A, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASSEDAS, Eulália, HUGUET, Teresa, SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na 
Educação Infantil. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

BIZZO, Nélio. Ciências fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 1998. 

CAMPOS, Maria Cristina C.; NIGRO, Rogério G. Didática de Ciências: o ensino-
aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999. 
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CARVALHO, Anna Maria Pessoa et al. Ciências no ensino fundamental: o 
conhecimento físico. São Paulo: SCIPIONE, 1998. 

CARVALHO, A.M. P & GIL-PÉREZ, D. Formação de Professores de Ciências: 
Tendências e Inovações, Coleção Questões de Nossa Época, v 16. São Paulo: 
Cortez, 1995. 

CHASSOT, A. A Ciência através dos Tempos. São Paulo: Moderna, 1997. 

CRAIDY, Carmen Maria; KAERCHER, Elise P. S. Educação infantil: pra que te 
quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 

CRESPO, J. A História do Corpo. Lisboa: Difusão, 1990. 

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. 
Ensino De Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Caderno de Ciências. Ciclo 
Básico e Intermediário/Séries Iniciais de Ensino Fundamental. PROCAP: Belo 
Horizonte, 2000. 

 

CONTEÚDOS E  METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA II  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina visa possibilitar a aquisição de conhecimentos e 

competências teórico-práticas necessárias a função docente, de forma a favorecer 

a construção de conceitos matemáticos pela criança de 0 a 6 anos, permitindo-lhe 

fazer descobertas, tecer relações, organizar o pensamento, o raciocínio lógico, 

configurando desse modo, um quadro inicial de referências lógico-matemáticas.  

 

OBJETIVOS 

 Discutir as noções matemáticas presentes no cotidiano das crianças de 

zero a seis anos. 

 Discutir a construção dos conhecimentos lógico-matemáticos, em especial 

o conceito de número. 

 Subsidiar o aluno para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

atividades matemáticas adequadas para as crianças da Educação Infantil, 
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considerando as experiências e ações das crianças sobre o meio físico e 

sociocultural. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEE, 1997. 

KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1989. 

PIAGET, Jean. A gênese do número na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAMII, C. DE VRIES, R.. O conhecimento físico na educação pré-escolar: 
implicações da teoria de Piaget. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. 

LORENZATO, Sergio. Educação Infantil e percepção matemática. Campinas: 
Autores Associados, 2008. 

SMOLE, Kátia S. et al. Figuras e formas. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: Conteúdos de Geografia e discussão sobre a dimensão pedagógica de 

seu ensino. Questões sobre o PCN de Geografia, complementadas com outros 

textos que abordem a Geografia no Ensino Fundamental. Partindo da leitura e 

estudo desse volume, realização de exercícios, debates e discussões sobre seu 

conteúdo e as práticas realizadas em salas de aula observadas no Estágio 

Supervisionado. Produção de sequências didáticas e projetos com diferentes 

atividades de Geografia, para suporte à Cartografia, como as relações topológicas, 

projetivas e euclidianas. O trabalho explorando os conceitos de lugar, paisagem e 

território também será contemplado.  
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OBJETIVOS 

 Discutir a estrutura e a organização interna da área do conhecimento da 

Geografia ministradas como áreas críticas e construtivas nas diferentes 

situações sociais. 

 Refletir sobre o ensino da Geografia numa proposição crítica, reconhecida 

como uma ciência que relaciona a sociedade e o ambiente na construção 

da paisagem. 

 Refletir sobre o ensino da Geografia ampliando seus conhecimentos sobre 

a disciplina extrapolando o ensino apenas da Cartografia. 

 Perceber que ao abordar o passado e o presente, a História e a Geografia 

ocasionam  transformações da qual somos todos agentes. 

 Reconhecer mudanças e permanências, semelhanças e diferenças nas 

vivências humanas, próximas ou distantes no tempo e no espaço. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: história e geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: http: 
www.mec.gov.br 

CALLAI, Helena Copetti. Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos anos iniciais 
do ensino fundamental. Cadernos Cedes. Campinas, vol. 25, n.66, p.227-247, 
maio/ago, 2005. Disponível em: http://www.cedees.unicamp.br. 

GIOMETRI, AnaluciaB. R.; BRAGA, Roberto (Orgs.). Pedagogia Cidadã. Cadernos 
de Formação: Cadernos de formação: ensino de Geografia. São Paulo: UNESP, 
2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, R. D. Cartografia escolar. São Paulo: Contexto, 2010. 

_____. Novos rumos da cartografia escolar: currículo, linguagem e tecnologia. São 
Paulo: Contexto, 2011. 

ALMEIDA, R. D. ; PASSINI, Elza Y. Espaço geográfico: ensino e representação. 
São Paulo: Contexto, 1989. 

CARLOS, A. F. A. (Org.) A Geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2009. 

http://www.mec.gov.br/
http://www.cedees.unicamp.br/
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KOZEL, Salete; FILIZOLA, Roberto. Didática de Geografia: memórias da terra: o 
espaço vivido. São Paulo: FTD, 1996. 

LOBATO, M. Geografia de Dona Benta. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

MINAS GERAIS. Secretaria da Educação do Estado. Programa de Capacitação de 
Professores. Belo Horizonte: SEE/MG, 2001. 

MOREIRA, Claudia R. B. S.; VASCONCELOS, José Antônio. Metodologia do 
Ensino de História e Geografia. Curitiba: IBPEX, 2007. 

PENTEADO, Heloisa D. . Metodologia do Ensino de História e Geografia. São 
Paulo: Cortez, 2008. 

STRAFORINI, Rafael. Ensinar Geografia: o desafio da totalidade–mundo nas séries 
iniciais. São Paulo: Annablume, 2004. 

VILHENA, S. C. J. Ensino de Geografia. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

SEMINÁRIOS DE PRÁTICA DE ENSINO II 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Os seminários constituem-se em princípios unificadores da formação 

docente e tem por finalidade articular os conhecimentos propostos pelos 

componentes curriculares do curso, possibilitando a construção de habilidades e 

competências profissionais pelo processo de ação-reflexão-ação. Discussão e 

reflexão dos elementos teórico-práticos do trabalho docente. Desenvolvimento de 

práticas interdisciplinares por meio de atividades de leituras dirigidas, análise de 

práticas mediadas por referenciais teóricos, debates, discussão e elaboração e 

desenvolvimento projetos de trabalho.  

 

OBJETIVOS 

 Identificar o conjunto de saberes e práticas que permeiam a ação docente; 

 Compreender a especificidade da ação docente; 

 Valorizar as experiências acadêmicas e profissionais da área; 

 Compreender o processo de ação-reflexão-ação na atuação docente;  

 Oportunizar as experiências interdisciplinares  
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 Desenvolver a argúcia intelectual e o pensamento crítico. 

 Reconhecer os projetos de trabalho como uma estratégia didática 

dinamizadora dos processos de mediação e de intervenção.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: 
Cortez Editora, 2003. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2002. 

TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

FURLANETTO, Ecleide C. Como nasce um professor? São Paulo: Summus, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

NÓVOA, Antonio (org). Profissão Professor. Porto, Portugal: Porto Editora, 1991. 

 

5º PERÍODO 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTE  

CARGA HORÁRIA:  40 h/a 

 

EMENTA: Subsídios teórico-práticos para que o futuro professor compreenda, 

valorize e utilize as principais formas de manifestação expressiva como recurso 

para o desenvolvimento da capacidade criadora da criança. Eestudo das artes 

visuais, da música, da dança e do teatro com orientações didáticas e 

metodológicas para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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OBJETIVOS 

 Compreender e refletir a respeito do papel das linguagens expressivas na 

educação. 

 Compreender a importância da Arte para o desenvolvimento da criança. 

 Conhecer a organização dos conteúdos básicos para o Ensino 

Fundamental. 

 Valorizar as principais formas de manifestação expressiva como recurso 

para o desenvolvimento da capacidade criadora da criança. 

 Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas adequadas à 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos em relação às artes visuais, a 

dança, a música e ao teatro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARRIBAS, T. L. (Org.). Educação infantil: desenvolvimento, currículo e organização 
escolar. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: arte. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

FERRAZ, M.H. e FUSARI, M.F.R. Metodologia do ensino da arte. São Paulo: 
Cortez,1993. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GALVÃO, I. A questão do movimento no cotidiano de uma pré-escola. Cadernos de 
Pesquisa,n. 98. São Paulo: Ago.,1996. 

LIMA, E. S. A criança pequena e suas linguagens. São Paulo: GEDH, 1997. 

LUQUET, G.H. O desenho infantil. Porto: Editora Dominho, 1969. 

MÉRIDIEU, F. O desenho  infantil. São Paulo: Cultrix,1990. 

SNYDERS, G. A escola pode ensinar as alegrias da música?  São Paulo: Cortez, 
1992. 

WALLON, H. A importância do movimento no desenvolvimento psicológico da 
criança. In: Psicologia e educação da infância. Antologia. Lisboa: ESTAMPA, 1975. 
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CURRÍCULO E DIVERSIDADE CULTURAL 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Reflexões sobre a escola enquanto espaço permeado pela diversidade 

cultural. Busca-se desenvolver um referencial teórico e crítico que permita valorizar 

as diferenças culturais, bem como reconhecer as relações de poder presentes no 

cotidiano escolar. Neste contexto a escola e o currículo serão analisados a partir de 

uma perspectiva emancipatória e crítica, como espaços de reflexão e de combate 

às diferentes formas de discriminação, de preconceito, de racismo e a injustiça 

social, tendo em vista a formação de profissionais que atuem como agentes sociais 

e culturais a serviço da construção de sociedades mais democráticas e justas. 

 

OBJETIVOS 

 Compreender a escola como espaço de cruzamento de culturas e suas 

implicações no processo educativo. 

 Conhecer e refletir sobre práticas pedagógicas inclusivas voltadas ao 

atendimento da diversidade cultural presente no contexto escolar.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABRAMOWICZ, A.; BARBOSA, M. de A.; SILVÉRIO, V. R. (Orgs). Educação como 
prática da diferença. Campinas: Armazém do Ipê, 2006. 

BRASIL. Educação como exercício de diversidade. Brasil: UNESCO, MEC, 
ANPED, 2005. (Coleção educação para todos, 7) 

MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

APPLE, M. A. Ideologia e currículo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1982. 

MARCHESI, Álvaro; GIL, C. HERNÁNDEZ, F. (Orgs.) Fracasso Escolar: uma 
perspectiva multicultural. Porto Alegre: Artmed, 2004 

SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: 
Artmed, 1998.  
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SILVIA, T. T. da (Org.). Alienígenas na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 1995. 

______. Identidade e diferença. A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: 

Vozes, 1995. 

 

DIDÁTICA  III  

CARGA HORÁRIA: 40 h/a  

 

EMENTA: Elementos fundamentais do processo educativo, instrumentalizando o 

professor para múltiplas situações de ensino-aprendizagem, nos diferentes 

contextos socioculturais que compõem a realidade da sala de aula. Exame de 

questões referentes às metodologias e técnicas de ensino, de forma 

contextualizada, discutindo as diferentes estratégias de ensino e analisando 

práticas de ensino desenvolvidas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

Ênfase na Pedagogia de Projetos. 

  

OBJETIVOS 

 Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para 

analisar os processos e praticas do trabalho de sala de aula, enfatizando 

os aspectos internos e externos que refletem no processo de 

ensino/aprendizagem; 

 Conhecer e refletir sobre vários aspectos do processo ensino-

aprendizagem; 

 Conhecer as metodologias e técnicas de ensino como meio de buscar 

respostas aos desafios encontrados no cotidiano escolar com ênfase na 

Pedagogia de Projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Org.). Professor reflexivo no Brasil: 
gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

HERNÁNDEZ, F. & VENTURA, M. A Organização do Currículo por Projetos de 
Trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

VEIGA, I. P. Técnicas de Ensino: por que não? Campinas, SP: Papirus, 1993.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANASTASIOU, Léa das Graças C. e ALVES, Leonir P. (Orgs.). Processos de 
ensinagem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em sala 
de aula. Joinville, SC: UNIVILLE, 2003. 

HERNÁNDEZ, F. & VENTURA, M. A Organização do Currículo por Projetos de 
Trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

SACRISTÁN, J. G.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

GESTÃO EDUCACIONAL II  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina discute conhecimentos básicos relativos ao funcionamento 

da escola como espaço de trabalho e formação de seus agentes, com ênfase nas 

relações escola-comunidade, nas organizações e coordenação das atividades, na 

mobilização e articulação dos diferentes segmentos de ensino e na construção do 

Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

OBJETIVO 

 Compreender a escola como construção coletiva, em uma visão 

democrática com participação de toda a comunidade escolar, na busca da 

qualidade do ensino e da autonomia da escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Maria Elizabeth B. de; ALONSO, Myrtes (Orgs.). Gestão educacional e 
tecnologia. São Paulo: Avercamp, p.99-112. 

LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI. Educação escolar: políticas, estrutura e 
organização. São Paulo: Cortez, 2003. 

FERREIRA, Naura Syria Carapetto; AGUIAR, Márcia Angela da Silva. (Orgs.). 
Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 
2008. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANTUNES, A. Aceita um conselho? Como organizar o colegiado escolar. São 
Paulo: Cortez, 2002. 

BRASIL. Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020. 

BRASIL, LDB. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96, 
publicada no DOU em 23/12/96.  LDB Atualizada. 

BRASIL.Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Brasília, DF: Senado, 1988. (CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA 
CULTURA E DO DESPORTO - Seção I - DA EDUCAÇÃO – (Art. 205 a 214) 

CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos 
modelos de mediação. Ensaio: aval. pol. públ. educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 
11-28, jan./mar. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2010. 

LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da Escola-Teoria e Prática. Goiânia: 
Alternativa, 2004. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  III 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Análise sobre a importância da pesquisa na formação do professor. 

Reflexão sobre a postura ética do pesquisador. Fundamentação de referencial 

teórico e metodológico para a produção e apresentação de trabalhos científicos em 

educação. Orientação para a elaboração e desenvolvimento de Monografia 

(Trabalho de Conclusão de Curso). Participação em atividade de pesquisa. 

Confecção e apresentação de relatórios de pesquisa. Utilização da ABNT para 

utilização em trabalhos científicos. 

 

OBJETIVOS 

 Possibilitar o acesso aos elementos de um projeto de pesquisa. 

 Propiciar ao aluno a elaboração de trabalho monográfico com recorte 

temático. 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf
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 Oportunizar ao aluno o desenvolvimento de atitude investigativa e 

postura ética, no desenvolvimento da pesquisa.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRÉ, M.E.D.A. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

GATTI, B.A. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Brasília: Editora 
Plano, 2002. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 
documentação – Referência – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 
documentação – Citações em documentos  – Apresentação .Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 
documentação  – Apresentação .Rio de Janeiro, 2011. 

ANDRÉ, Marli (org). O papel da pesquisa na formação e na prática dos 
professores. Campinas: Papirus, 2001. 

BOGDAN, R; BIKLEN,S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à 
teoria e aos métodos. Portugal: Porto ed, 1994. 

ESTEBAN,M.T; ZACCUR, E. (Orgs.). Professora pesquisadora: uma práxis em 
construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa. 
Planejamento e execução de pesquisas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

MATOS, K.S.L. de; VIEIRA, S.L. Pesquisa Educacional: o prazer de conhecer. 
Fortaleza: Demócrito Rocha, 2002.  

MOROZ, M. e GIANFALDONI, M.H. O processo de pesquisa: iniciação. Brasília: 
Editora Plano, 2002. 
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NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DE ESTUDOS (NADE) 

CARGA HORÁRIA:  40 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: O Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, apoiado em 

uma concepção flexível de organização curricular, visa contemplar a amplitude dos 

campos de atuação do pedagogo, o dinamismo e multiplicidade das demandas 

sociais, bem como a diversidade de interesses dos licenciandos. Voltado para as 

áreas de atuação profissional, pretende, ao mesmo tempo, fortalecer a constituição 

da identidade do Curso de Pedagogia e oferecer a possibilidade de diversificação 

dos percursos escolares dos alunos. O Núcleo está estruturado por 

disciplinas/atividades distribuídas nas seguintes áreas: 

 Educação de jovens e adultos; 

  Pedagogia em instituições não escolares; 

  Desenvolvimento profissional docente; 

  Dificuldade de Aprendizagem. 

 

As atividades deste núcleo têm uma dimensão teórico-prática, desenvolvendo-se 

da seguinte forma: 

 Seminários de estudo, visando a fundamentação teórica e discussão 

sobre o tema; 

 Elaboração e desenvolvimento de projetos de trabalho propostas 

educacionais relacionadas ao tema, realizadas pelo aluno sob 

orientação de professores.  

 

DISCIPLINA NADE: Educação de Jovens e Adultos 

 

EMENTA: Reflexões sobre a educação de pessoas que não completaram sua 

escolaridade em tempo regular, ou que a ela não tiveram acesso. O tema sugere 

abordagem  histórica, política, social, filosófica e psicológica, com ênfase na 

dimensão pedagógica.  
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OBJETIVOS 

 Abordar a modalidade educativa EJA - Educação de jovens e adultos, 

como campo de constituição de um sujeito político, epistemológico tendo 

por orientação metodológica a relação dialética teoria-prática e a pesquisa-

ação. 

 Conhecer as características dos alunos que compõem as classes de EJA. 

 Possibilitar a construção de conhecimentos sobre as políticas para a 

educação de jovens e adultos em diferentes períodos da história da 

educação nacional. 

 Conhecer as características e especificidades da educação de jovens e 

adultos considerando os aspectos: social, político-pedagógico, psicológico 

e cultural. 

 Analisar as diferentes metodologias de ensino de jovens e adultos e 

desenvolver atividades a estas relacionadas, tendo em vista uma atuação 

docente que considera todas as interfaces desta modalidade de ensino. 

 Refletir sobre as competências necessárias ao educador de jovens e 

adultos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : 
MEC/SEF, 1998. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Programa de desenvolvimiento 
profissional continuado. Ministerio da Educação. Brasilia, 1999. 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº9394/96. Brasilia: Diário 
Oficial da União, 20/12/96 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Eliane Ribeiro. Os sujeitos educandos da EJA. Disponível em: 
<http://www.forumeja.org.br/files/Programa%203_0.pdf>. 

OLIVEIRA , Marta Kohl. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e 
aprendizagem. São Paulo: Rev. Bras. de Educação, n. 12, 1999. 



  

                  81 

GADOTTI, Moacir. Educação de adultos como direito humano. São Paulo: Instituto 
Paulo Freire, 2009. 

V CONFINTEA DECLARAÇÃO DE HAMBURGO. Agenda para o futuro. Brasília: 
SESI/UNESCO, 1999. Disponível em: 
<http//unescdoc.unesco.org/images/0012/001297/129773porb.pdf>.Reveja: 
http://www.reveja.com.br/revista/2/artigos. 

 

DISCIPLINA NADE: Pedagogia em Instituições não Escolares 

 

EMENTA: Outros espaços que não os escolares como novos campos de atuação 

para o Pedagogo, portanto, novas oportunidades. Elaboração e desenvolvimento 

de projetos, realização de visitas monitoradas. Os alunos terão a oportunidade de 

entender que todo espaço traz em si a oportunidade de ensino e de aprendizagem. 

 

OBJETIVO 

 Apresentar aos futuros pedagogos espaços diferentes dos escolares, 

contribuindo para que haja a percepção de que as atividades educativas 

não podem estar restritas ao espaço escolar formal e que o pedagogo pode 

atuar na coordenação, supervisão, planejamento e execução destas 

atividades.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANDÃO, C.R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

TORRES, C. A. Política da educação não-formal na América Latina. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1992. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FAVERO, O. Educação não-formal: contextos, percursos e sujeitos. v. 28, n. 99. 
Campinas: Educ. Soc, 2007. p. 614 - 617. 

GOHN, M. da G. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o 
Associativismo do terceiro setor. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
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______. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas 
colegiadas nas escolas. Ensaio: aval.pol.públ.Educ. v. 14, n. 50. Rio de Janeiro. 
2006. p. 27 - 38. 

GUEDES, L. & DEPIERI, A. Educação e resistência: relato de experiência. Educ. 
Pesqui.,v. 32, n. 2. São Paulo: 2006. p. 311- 324. 

LIMA, M. S. A importância da qualidade do espaço na educação das crianças. 
Criança, nº 27. Brasília: 1994. p. 9-12. 

PARK, M. B.; S IMSON, O. R. de M. & F ERNANDES, R. S. Educação não formal: 
cenários da criação. Campinas: editora da UNICAMP, 2001. 

RICO, E. M. (Org.). Avaliação de Políticas Sociais. São Paulo: Vozes, 1998. 

ROSA, D. & SOUZA, V. Didática e Práticas de Ensino: interfaces com diferentes 
saberes e lugares formativos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

DISCIPLINA NADE: Desenvolvimento Profissional Docente  

 

EMENTA: Esta disciplina tem como eixo as aprendizagens profissionais que 

enfocam a instituição escolar como espaço privilegiado de formação. Objetiva 

oferecer informação e possibilitar problematizações que auxiliam os futuros 

profissionais e refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem em diferentes 

esferas da carreira docente e nos diferentes contextos escolares, tendo a sala de 

aula como contexto de investigação e a escola como espaço de desenvolvimento e 

aprendizagem para o professor enquanto aprendiz em constante processo de 

formação.  

 

OBJETIVOS 

 Subsidiar a formação do aluno nos saberes necessários à prática docente. 

 Reconhecer a escola como espaço de desenvolvimento e aprendizagem 

profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: 
Cortez, 2003. 
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

FURLANETTO, Ecleide C. Como nasce um professor? São Paulo: Summus, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

NÓVOA, Antonio (Org.). Profissão Professor. Porto, Portugal: Porto Editora, 1991. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2002. 

TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2005. 

 

DISCIPLINA NADE: Dificuldades de Aprendizagem  

 

EMENTA: Estudo das dificuldade de aprendizagem s em crianças em idade 

escolar, de forma a subsidiar os futuros professores para uma atuação voltada para 

o sucesso escolar dessas crianças. 

 

OBJETIVOS 

 Analisar criticamente as dificuldades de aprendizagem e a existência de 

diferentes formas de exclusão produzida nas escolas. 

 Problematizar a priorização de aspectos individuais, familiares e de 

natureza física e emocional como produtores da queixa escolar/dificuldade 

de aprendizagem. 
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 Favorecer a aproximação entre teoria e prática por meio de vivências em 

investigações científicas sobre a temática em diferentes contextos 

educacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
adaptações curriculares / Secretaria de Educação Fundamental. Secretaria de 
Educação Especial. Brasília: MEC /SEF/SEESP, 1998. 

COLL, C. PALACIOS, J. MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação: 
Necessidades Educativas Especiais.Vol.3. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

GUERRA, Leila Boni. A criança com dificuldades de aprendizagem: considerações 
sobre a teoria modos de fazer. Rio de Janeiro: Enelivros, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BATISTA, Rafael. Necessidades educativas especiais. Lisboa, Portugal: Dinalivros, 
1997. 

KELLER, Hellen. A história de minha vida. Rio de janeiro: Francisco Alves, 1943. 

WISE, Liz e GLASS, Chris. Trabalhando com Hannah - uma criança especial em 
uma escola comum. Porto alegre: Artmed, 2003. 

 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS II 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: A disciplina propõe analisar os direitos sociais do cidadão com foco no 

direito à educação, seu processo evolutivo de acordo com as políticas e a 

legislação educacional.  

OBJETIVOS 

 Analisar os direitos sociais do cidadão com foco no direito à educação seu 

processo evolutivo de acordo com as políticas e a legislação educacional.  

 Discutir a organização do Sistema Escolar e os recursos financeiros para a 

educação. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DOURADO, Luiz Fernandes Dourado. Políticas públicas e educação básica. São 
Paulo: Xamã. 2001. 

MARTINS, Clelia. O que é Políticas Educacionais. São Paulo: Brasiliense. 1988. 

OLIVEIRA, Romualdo Portela. e ADRIÃO. Theresa. Organização do ensino no 
Brasil: níveis e modalidades na Constituição Federal e na LDB. São Paulo: Xamã. 
2002 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de 
outubro de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/.../constituiçao.  

__________. Lei nº 8069/90. Institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm 

__________. Lei nº 9394/96 Institui as Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.  

Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

OLIVEIRA, Romualdo Portela. e ADRIÃO. Theresa. Organização do ensino no 
Brasil: níveis e modalidades na Constituição Federal e na LDB. São Paulo: Xamã. 
2002 

Paro, Vitor Henrique. Implicações do caráter político da educação para a 
administração pública [on line]. Educação & Pesquisa, vol. 28, n2 p 13-23, jul 
dez.2002.<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151797022002000200002&script=
sci_arttext> 

__________. Direito e financiamento da educação no Brasil: análise da LDB e da 

Constituição Federal. 3. Ed. São Paulo: Xamã, 2008. 

 

SEMINÁRIOS DE PRÁTICA DE ENSINO III 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: Os seminários constituem-se em princípios unificadores da formação 

docente e tem por finalidade articular os conhecimentos propostos pelos 

componentes curriculares do curso, possibilitando a construção de habilidades e 

competências profissionais pelo processo de ação-reflexão-ação. Discussão e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/.../constituiçao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151797022002000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151797022002000200002&script=sci_arttext
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reflexão dos elementos teórico-práticos do trabalho docente. Desenvolvimento de 

práticas interdisciplinares por meio de atividades de leituras dirigidas, análise de 

práticas mediadas por referenciais teóricos, debates, discussão e elaboração e 

desenvolvimento projetos de trabalho.  

 

OBJETIVOS 

 Identificar o conjunto de saberes e práticas que permeiam a ação docente; 

 Compreender a especificidade da ação docente; 

 Valorizar as experiências acadêmicas e profissionais da área; 

 Compreender o processo de ação-reflexão-ação na atuação docente;  

 Oportunizar as experiências interdisciplinares  

 Desenvolver a argúcia intelectual e o pensamento crítico. 

 Reconhecer os projetos de trabalho como uma estratégia didática 

dinamizadora dos processos de mediação e de intervenção.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: 
Cortez Editora, 2003. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2002. 

TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

FURLANETTO, Ecleide C. Como nasce um professor? São Paulo: Summus, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

NÓVOA, Antonio (org). Profissão Professor. Porto, Portugal: Porto Editora, 1991. 
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6º PERÍODO 

 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

 

EMENTA: Análise dos índices educacionais, para interpretação dos indicadores e 

sua repercussão no cotidiano da escola, refletindo sobre possíveis ações escolares 

frente aos resultados obtidos.  

 

OBJETIVOS 

 Analisar o processo da avaliação educacional no campo teórico e prático 

possibilitando um intervenção por parte do futuro pedagogo no que tange a 

análise de resultados e propostas de intervenção no processo educativo. 

 Conhecer os processos de avaliação da aprendizagem e seus reflexos no 

contexto social. 

 Conhecer a prática de avaliação institucional como instrumento político da 

educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAUER, A. Usos dos resultados das avaliações de sistemas educacionais: 
iniciativas em curso em alguns países da America. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos.,  v. 91, n. 228, p.315-344, maio/ago. 2010. Disponível em: 
<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1690/1341>. 

BONAMINO, A.; BESSA, N.; FRANCO, C. (Org.). Avaliação da educação básica: 
pesquisa e gestão. Rio de Janeiro: PUC-Rio, Loyola, 2004. 

AFONSO, A. J. Avaliação educacional: regulação e emancipação: para uma 
sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. 4. Ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Dalton F. & Valle, Raquel C. . Introdução à Teoria da Resposta ao Item. 
São Paulo, Estudos em Avaliação Educacional, 18, 1998, p. 13-32. 

BELLONI, I. Avaliação Institucional: um instrumento de democratização da 
educação. 
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Linhas Críticas, 1999, p.7-30. 

CASTRO, Maria Helena Guimarães de. Sistemas nacionais de avaliação e de 
informações educacionais. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v.14, n. 1, p.121-
128, 2000. Disponível em: 
<http://www.seade.gov.br/produtos/spp/v14n01/v14n01_13.pdf>  

FONTANIVE, Nilma S.; KLEIN, Ruben . Uma visão sobre o sistema de avaliação da 
educação básica do Brasil — SAEB. Rio de Janeiro, Ensaio: Avaliação e Políticas 
Públicas em Educação, 29, 8, 2000, p. 409-439. 

GATTI, B. A. Avaliação e Qualidade da Educação. Cadernos ANPAE, v. 1, n. 4, p. 
53- 62, 2007. 

________. Avaliação Educacional no Brasil: pontuando uma história de ações. 
Eccos Revista Científica, São Paulo, v. 4, n. 1, p.17-41, 2002.   

 

CONTEÚDOS E  METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS II  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: Entendimento do conhecimento científico e tecnológico como 

possibilidade de compreensão do mundo e de suas transformações. Subsídios para 

que o futuro docente seja capaz de planejar, desenvolver e avaliar o trabalho na 

área, tendo como referência a necessidade de proporcionar à criança a possibilidade 

de observar fenômenos, relatar acontecimentos, formular hipóteses, registrar e 

avaliar informações. 

 

OBJETIVOS 

 Fundamentar teoricamente o processo de construção de conhecimento 

pela criança na área.  

 Discutir os pressupostos que norteiam o trabalho docente em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem das Ciências Naturais. 

 Possibilitar ao aluno organizar a prática pedagógica a partir dos PCN e de 

discussões acerca dos conhecimentos na área. 

 Possibilitar ao aluno o aprofundamento de conhecimentos na área das 

Ciências Naturais, bem como na busca de informações sobre a área.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
ciências naturais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Meio Ambiente e Saúde. Secretaria de 
Educação Fundamental. Rio de Janeiro:DP&A, 2000.  

CAMPOS, M. C. da C. e NIGRO, R. G. Didática de ciências: o ensino-aprendizagem 
como investigação. São Paulo: FTD, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BIZZO, Nélio. Ciências fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 1998. 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Secretaria de 
Educação Fundamental. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

CARVALHO, A. M. P. de et al. Ciências no ensino fundamental: o conhecimento 
físico. São Paulo: SCIPIONE, 1998. 

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. 
Ensino De Ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Caderno de Ciências. Ciclo 
Básico e Intermediário/Séries Iniciais de Ensino Fundamental. PROCAP: Belo 
Horizonte, 2000.   

SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Projeto Ipê: isto se aprende com o ciclo básico. São Paulo: SE/CENP, 
1987. 

SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. A criança e o conhecimento: retomando a proposta pedagógica do 
ciclo básico. São Paulo: SE/CENP, 1991. 

SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Proposta curricular para o ensino de ciências e programas de saúde. 
São Paulo: SE/CENP, 1991. 

SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Práticas pedagógicas: ciclo básico. São Paulo: SE/CENP, 1993. 
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CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: Desenvolvimento de conhecimentos e competências necessários para o 

ensino de História, instigando o aluno a refletir sobre essa área numa proposição 

crítica, em que a História não seja vista apenas como uma sequência de fatos no 

tempo, e sim como composta por conflitos, movimentos populares, cujos líderes não 

são identificados. Compreender a construção da identidade histórica, social e 

pessoal, bem como compreender a interação entre a natureza e a sociedade na 

construção e organização do espaço. Os princípios e conceitos devem ser 

propiciados por leitura crítica dos espaços, da cultura e das histórias da vida 

cotidiana e do nosso povo. Relações entre o espaço e o tempo; semelhanças e 

diferenças e permanências e mudanças.  

 

OBJETIVOS 

 Discutir a estrutura e a organização interna da área do conhecimento de 

História.  

 Refletir sobre o ensino de História numa proposição crítica.  

 Valorizar o patrimônio histórico-cultural e respeitar a diversidade.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
história e geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: http: www.mec.gov.br 

MOREIRA, Claudia R. B. S.; VASCONCELOS, José Antônio. Metodologia do Ensino 
de História e Geografia. Curitiba:IBPEX, 2007. 

______. Didática e avaliação da aprendizagem no ensino de História . Curitiba: 
IBPEX, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CADERNOS CEDES 67. Ensino de História: novos horizontes. Campinas, v.25/n.67 
- set./dez. 2005. 

CADERNOS CEDES 68. Filigranas da memória: intecâmbios de gerações. 
Campinas, v.26/n.68 – jan./abr. 2006 

http://www.mec.gov.br/
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LOBATO, M. História do mundo para crianças. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

______. História das invenções. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

MINAS GERAIS. Secretaria da Educação do Estado. Programa de Capacitação de 
Professores. Belo Horizonte: SEE/MG, 2001. 

NEMI, Ana Lúcia Lana; MARTINS, João Carlos. Didática de História: o tempo vivido: 
outra história? São Paulo: FTD, 1996. 

PENTEADO, H. D. Metodologia do ensino de história e geografia. São Paulo: 
Cortez, 1992. 

PIMENTA, Marta Delbuque. Discutindo o ensino de História do ciclo básico. In: A 
criança e o conhecimento. São Paulo. São Paulo: SE/CENP, 1990. 

 

CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA II 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: Fundamentação teórico-prática para o ensino da Língua Portuguesa, 

tendo em vista a formação do docente que irá atuar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, com ênfase nos conteúdos de ortografia, pontuação, leitura em voz 

alta, interpretação de texto e gramática, nos eixos “Prática de leitura”, “Prática de 

produção de texto” e “Análise e reflexão sobre a língua”, pressupondo um tratamento 

cíclico desses conteúdos, uma vez que aparecem ao longo de toda a escolaridade, 

variando apenas no grau de aprofundamento e sistematização. 

 

OBJETIVOS 

 Favorecer a compreensão da linguagem verbal como atividade social e 

historicamente determinada.  

 Refletir sobre contribuições teóricas para o processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita.  

 Analisar e discutir propostas curriculares de Língua Portuguesa para os 

anos iniciais do ensino fundamental. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Língua Portuguesa. V.2. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

MORAIS, Artur G. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: Ática, 1998. 

KATO, M.A. O aprendizado de leitura. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KLEIMAN, A. B. Leitura: ensino e pesquisa. Campinas, SP: Pontes, 1996. 
 
_____. Oficina de leitura: teoria e prática. 7. ed. Campinas, SP: Pontes, 2000. 
 
_____. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática 
social da escrita. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995. 
 
KOCH, I.V.; ELIAS, V.M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2 ed. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
 
_____.O texto e a construção dos sentidos. 9.ed. São Paulo: Contexto, 2007.  
 
LOPES-ROSSI, M. A.G.L. O desenvolvimento de habilidades de leitura e produção 
de textos a partir de gêneros discursivos. In: ROSSI, M. A. G. L. Gêneros discursivos 
no ensino de leitura e produção de textos. Taubaté, SP: Cabral Editora e Livraria 
Universitária, 2002. 
 
MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão.3 ed. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 
_____. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de ensino de língua? 
In: LAJOLO, Marisa. (Org.). Em aberto. Brasília, ano 16, n. 69, jan./mar. 1997 
(Publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP). 
 
ORLANDI, P.E.  Discurso e leitura. 5 ed. Campinas, SP: Cortês/Unicamp, 2000. 
 
_____. Letramento: um tema em três gêneros. 2 ed. 5. Reimp. Belo Horizonte, MG: 
Autêntica, 2007. 
 
_____. Letramento e educação. In: RIBEIRO, V. M. M. (Org.). Letramento no Brasil: 
reflexões a partir do INAF. São Paulo: Global, 2003. 
 
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. Trad. Cláudia Schiling. 6 ed. Porto Alegre: ArtMed, 
1998. 
 
YUNES, E. (Org.). Pensar a leitura: complexidade. Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 
2002. 
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CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA III  

CARGA HORÁRIA: 80 h/a 

 

EMENTA: A disciplina visa possibilitar a aquisição de conhecimentos e 

competências necessárias ao ensino da matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental, de forma a favorecer nos alunos o desenvolvimento da capacidade de 

generalizar, projetar, prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento 

lógico a partir dos conhecimentos sobre números racionais, medidas, espaços e 

formas, e tratamento da informação 

 

OBJETIVOS 

 Oferecer informações aos alunos sobre o processo de construção dos 

conhecimentos matemáticos. 

 Subsidiar os alunos para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

atividades matemáticas, com base nos conteúdos conceituais, atitudinais e 

procedimentais relativos a números racionais, medidas e espaços e forma 

e tratamento da informação, com o intuito de favorecer a estruturação do 

pensamento lógico da criança. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica.  Programa Gestão 
da Aprendizagem Escolar. Gestar I: matemática. Brasília: /FNDE/MEC, 2007.  
Disponível em: http:/portaldoprofessor.mec.gov.br. 

CENTURIÓN, M. Números e operações: conteúdo e ensino da matemática. São 
Paulo: Scipione, 1995. 

SMOLE, Kátia S. et al. Figuras e formas. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
matemática. Brasília: MEC/SEE, 1997. 

______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Matemática: 
ensino fundamental. Brasília: MEC, 2010. Disponível em:  http:/portaldoprofessor. 
mec.gov.br. 
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KAMII, C. Desvendando a aritmética: implicações da teoria de Piaget. Campinas: 
Papirus, 1995. 

______. Aritmética: novas perspectivas. Campinas: Papirus, 1991. 

SÃO PAULO Secretaria de Estado da Educação. Atividades matemáticas (1ª a 4ª 

séries). São Paulo: SE/CENP, 1991. 

 

 

NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DE ESTUDOS (NADE) 

CARGA HORÁRIA:  40 h/a presenciais e 48 h/a de atividades a distância 

 

EMENTA: O Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, apoiado em 

uma concepção flexível de organização curricular, visa contemplar a amplitude dos 

campos de atuação do pedagogo, o dinamismo e multiplicidade das demandas 

sociais, bem como a diversidade de interesses dos licenciandos. Voltado para as 

áreas de atuação profissional, pretende, ao mesmo tempo, fortalecer a constituição 

da identidade do Curso de Pedagogia e oferecer a possibilidade de diversificação 

dos percursos escolares dos alunos. O Núcleo está estruturado por 

disciplinas/atividades distribuídas nas seguintes áreas: 

 Educação de jovens e adultos; 

  Pedagogia em instituições não escolares; 

  Desenvolvimento profissional docente; 

  Dificuldade de Aprendizagem. 

 

As atividades deste núcleo têm uma dimensão teórico-prática, desenvolvendo-se da 

seguinte forma: 

 Seminários de estudo, visando a fundamentação teórica e discussão 

sobre o tema; 

 Elaboração e desenvolvimento de projetos de trabalho propostas 

educacionais relacionadas ao tema, realizadas pelo aluno sob 

orientação de professores.  
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DISCIPLINA NADE: Educação de Jovens e Adultos 

 

EMENTA: Reflexões sobre a educação de pessoas que não completaram sua 

escolaridade em tempo regular, ou que a ela não tiveram acesso. O tema sugere 

abordagem  histórica, política, social, filosófica e psicológica, com ênfase na 

dimensão pedagógica.  

 

OBJETIVOS 

 Abordar a modalidade educativa EJA - Educação de jovens e adultos, 

como campo de constituição de um sujeito político, epistemológico tendo 

por orientação metodológica a relação dialética teoria-prática e a pesquisa-

ação. 

 Conhecer as características dos alunos que compõem as classes de EJA. 

 Possibilitar a construção de conhecimentos sobre as políticas para a 

educação de jovens e adultos em diferentes períodos da história da 

educação nacional. 

 Conhecer as características e especificidades da educação de jovens e 

adultos considerando os aspectos: social, político-pedagógico, psicológico 

e cultural. 

 Analisar as diferentes metodologias de ensino de jovens e adultos e 

desenvolver atividades a estas relacionadas, tendo em vista uma atuação 

docente que considera todas as interfaces desta modalidade de ensino. 

 Refletir sobre as competências necessárias ao educador de jovens e 

adultos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 
1998. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Programa de desenvolvimiento 
profissional continuado. Ministerio da Educação. Brasilia, 1999. 
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BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº9394/96. Brasilia: Diário 
Oficial da União, 20/12/96 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Eliane Ribeiro. Os sujeitos educandos da EJA. Disponível em: 
<http://www.forumeja.org.br/files/Programa%203_0.pdf>. 

OLIVEIRA , Marta Kohl. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e 
aprendizagem. São Paulo: Rev. Bras. de Educação, n. 12, 1999. 

GADOTTI, Moacir. Educação de adultos como direito humano. São Paulo: Instituto 
Paulo Freire, 2009. 

V CONFINTEA DECLARAÇÃO DE HAMBURGO. Agenda para o futuro. Brasília: 
SESI/UNESCO, 1999. Disponível em: 
<http//unescdoc.unesco.org/images/0012/001297/129773porb.pdf>.Reveja: 
http://www.reveja.com.br/revista/2/artigos. 

 

DISCIPLINA NADE: Pedagogia em Instituições não Escolares 

 

EMENTA: Outros espaços que não os escolares como novos campos de atuação 

para o Pedagogo, portanto, novas oportunidades. Elaboração e desenvolvimento de 

projetos, realização de visitas monitoradas. Os alunos terão a oportunidade de 

entender que todo espaço traz em si a oportunidade de ensino e de aprendizagem. 

 

OBJETIVO 

 Apresentar aos futuros pedagogos espaços diferentes dos escolares, 

contribuindo para que haja a percepção de que as atividades educativas 

não podem estar restritas ao espaço escolar formal e que o pedagogo pode 

atuar na coordenação, supervisão, planejamento e execução destas 

atividades.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANDÃO, C.R. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 
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TORRES, C. A. Política da educação não-formal na América Latina. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1992. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FAVERO, O. Educação não-formal: contextos, percursos e sujeitos. v. 28, n. 99. 
Campinas: Educ. Soc, 2007. p. 614 - 617. 

GOHN, M. da G. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o 
Associativismo do terceiro setor. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

______. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas 
colegiadas nas escolas. Ensaio: aval.pol.públ.Educ. v. 14, n. 50. Rio de Janeiro. 
2006. p. 27 - 38. 

GUEDES, L. & DEPIERI, A. Educação e resistência: relato de experiência. Educ. 
Pesqui.,v. 32, n. 2. São Paulo: 2006. p. 311- 324. 

LIMA, M. S. A importância da qualidade do espaço na educação das crianças. 
Criança, nº 27. Brasília: 1994. p. 9-12. 

PARK, M. B.; S IMSON, O. R. de M. & F ERNANDES, R. S. Educação não formal: 
cenários da criação. Campinas: editora da UNICAMP, 2001. 

RICO, E. M. (Org.). Avaliação de Políticas Sociais. São Paulo: Vozes, 1998. 

ROSA, D. & SOUZA, V. Didática e Práticas de Ensino: interfaces com diferentes 
saberes e lugares formativos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

DISCIPLINA NADE: Desenvolvimento Profissional Docente  

 

EMENTA: Esta disciplina tem como eixo as aprendizagens profissionais que 

enfocam a instituição escolar como espaço privilegiado de formação. Objetiva 

oferecer informação e possibilitar problematizações que auxiliam os futuros 

profissionais e refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem em diferentes 

esferas da carreira docente e nos diferentes contextos escolares, tendo a sala de 

aula como contexto de investigação e a escola como espaço de desenvolvimento e 

aprendizagem para o professor enquanto aprendiz em constante processo de 

formação.  
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OBJETIVOS 

 Subsidiar a formação do aluno nos saberes necessários à prática docente. 

 Reconhecer a escola como espaço de desenvolvimento e aprendizagem 

profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: 
Cortez, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

FURLANETTO, Ecleide C. Como nasce um professor? São Paulo: Summus, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

NÓVOA, Antonio (Org.). Profissão Professor. Porto, Portugal: Porto Editora, 1991. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2002. 

TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2005. 

 

DISCIPLINA NADE: Dificuldades de Aprendizagem  

 

EMENTA: Estudo das dificuldade de aprendizagem s em crianças em idade escolar, 

de forma a subsidiar os futuros professores para uma atuação voltada para o 

sucesso escolar dessas crianças. 
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OBJETIVOS 

 Analisar criticamente as dificuldades de aprendizagem e a existência de 

diferentes formas de exclusão produzida nas escolas. 

 Problematizar a priorização de aspectos individuais, familiares e de 

natureza física e emocional como produtores da queixa escolar/dificuldade 

de aprendizagem. 

 Favorecer a aproximação entre teoria e prática por meio de vivências em 

investigações científicas sobre a temática em diferentes contextos 

educacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
adaptações curriculares / Secretaria de Educação Fundamental. Secretaria de 
Educação Especial. Brasília: MEC /SEF/SEESP, 1998. 

COLL, C. PALACIOS, J. MARCHESI, A. Desenvolvimento psicológico e educação: 
Necessidades Educativas Especiais.Vol.3. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

GUERRA, Leila Boni. A criança com dificuldades de aprendizagem: considerações 
sobre a teoria modos de fazer. Rio de Janeiro: Enelivros, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BATISTA, Rafael. Necessidades educativas especiais. Lisboa, Portugal: Dinalivros, 
1997. 

KELLER, Hellen. A história de minha vida. Rio de janeiro: Francisco Alves, 1943. 

WISE, Liz e GLASS, Chris. Trabalhando com Hannah - uma criança especial em 
uma escola comum. Porto alegre: Artmed, 2003. 

 

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC) 

CARGA HORÁRIA: 140h 

 

EMENTA 

Visando atende a formação mais abrangente, que permita uma diferenciação nos 

percursos escolares dos alunos, possibilitando-lhes assmir maior autonomia como 
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sujeitos do próprio processo formativos, essas atividades compreeende: 

particiapação em seminários, escrusões, monitorias monitorias, iniciação científica, 

atividades de extensão, entre outros eventos que venham contribuir para a formação 

do pedagogo. 

 

OBJETIVOS 

 Estimular ações de caráter acadêmico, científico e cultural. 

 Promover eventos que possibilitem a interdisciplinaridade. 

  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

CARGA HORÁRIA: 400h 

 

EMENTA 

O Estágio Supervisionado é compreendido como um processo de participação e 

conhecimento da estrutura e formas de organização da escola. Entendido como 

processo de investigação e conhecimento das práticas escolares, possui olhar 

multidisciplinar articulando todas as disciplinas envolvidas no curso de Pedagogia. O 

estágio será desenvolvido com ênfase em procedimentos de observação e reflexão, 

por meio do acompanhamento, da participação e execução de projetos de docência 

e gestão educacional, da avaliação do ensino, das aprendizagens e de projetos 

pedagógicos. Será desenvolvido em escolas de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, bem como em outros ambientes educativos, envolvendo práticas de 

docência de gestão educacional.  

 

OBJETIVOS 

 Observar, descrever, relatar e participar do trabalho pedagógico em 

situações escolares diversas e nas condições reais da prática de ensino. 

 Planejar e desenvolver atividades de observação, participação, 

investigação e intervenção; 

 Refletir sobre a prática nas escolas (docência e gestão), em sala de aula 

sobre, aspectos apontados pelos professores das diversas disciplinas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARREIRO, Iraíde M. F. e GEBRAN, Raimunda Abou. Práticas de Ensino e Estágio 
Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 

BIANCHI, Anna Cecília M. ; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Orientação 
para Estágio em Licenciatura. São Paulo: pioneira Thompson Learning, 2008. 

PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de Professores: unidade teoria e 
prática. São Paulo: Cortez, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BELO HORIZONTE, Rede Municipal de Educação. Proposta Político-Pedagógica. A 
organização de Projetos de Trabalho. In Escola Plural. Outubro, 1994 (mimiog.). 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para 
a educação Infantil. Introdução . Brasília: MEC/SEF, 1998. 

CASTRO, A. D. A articulação da Prática de Ensino com as matérias Pedagógicas. In 
BERNARDO, M.V.C. (Org.). Formação de Professor. Atualizando o Debate. São 
Paulo: EDUC, 1989. 

MASETTO, M. Didática: a aula como centro. São Paulo: FTD, 1994. 

MELLO, R. R. Um diálogo sobre a relação dialógica em sala de aula. In FRANCHI, 
E. (Org.). A Causa dos Professores. Campinas, SP: Papirus, 1995. 

 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO (TG) 

CARGA HORÁRIA: 140h 

 

EMENTA 

O Trabalho de Curso se configura como um espaço de construção e sistematização 

das reflexões do discente que expressam sua leitura e estágio dentro do processo 

de formação. Neste sentido, busca instrumentalizar o aluno no tocante à 

especificidade do trabalho científico, à importância da pesquisa sobre o fazer 

docente e à necessidade de se teorizar a prática educativa e modificá-la dentro de 

certos limites. Pode assumir diferentes formas de produção científica, como 

monografia, memorial de formação, produção de material didático, relato 

fundamentado de práticas pedagógicas. 
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OBJETIVOS 

 Realizar pesquisa aplicada à área da Educação. 

 Elaborar documento escrito com os resultados obtidos, conforme normatiza 

a ABNT vigente. 

 Apresentar os resultados da pesquisa descritos no documento supradito 

perante Banca Examinadora. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARCONI, Marina de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

MORENO, Eleni et al. Aprendendo metodologia científica: uma orientação para 
os alunos de graduação. São Paulo: O Nome da Rosa, 2000. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do Trabalho Científico. 21. ed. São Paulo: 
Cortez, 2000.  
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33..  OOUUTTRROOSS  CCUURRSSOOSS  OOFFEERREECCIIDDOOSS  NNOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 

3.1. Cursos Lato Sensu 

 
 Gestão Escolar 

 

Objetivos 

 Formar especialistas da educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica.  

 Contribuir de forma incisiva para que os especialistas da educação 

aprofundem os estudos relacionados às mudanças pedagógicas 

implementadas na educação básica, introduzidas pela Lei 9394/96, que 

fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

 Auxiliar na utilização de práticas atuais de orientação escolar para a 

melhoria de qualidade do ensino-aprendizagem e do trabalho realizado 

pelos orientadores. 

Público-alvo: Profissionais da educação portadores de licenciatura plena. 

Coordenador: Profa. Dra. Maria Aparecida Campos Diniz 
 

 
 Psicopedagogia 

 

Objetivos 

 Subsidiar o profissional com fundamentos psicopedagógicos aplicáveis 

ao trabalho educativo escolar; 

 Oferecer referenciais teóricos sobre o desenvolvimento humano tendo 

em vista suas aplicações na pedagogia; 

 Capacitar o profissional com instrumental metodológico para uma boa 

condução do processo ensino-aprendizagem, bem como atender as 
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situações individuais que ocorrem em sala de aula, levando em 

consideração a diversidade do alunado; 

 Oferecer instrumental psicopedagógico que capacite o profissional a 

identificar os alunos que apresentam dificuldades educacionais 

especiais na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental; 

 Fazer o encaminhamento a profissionais competentes, quando for o 

caso e, assessorar as famílias durante o processo de encaminhamento;  

 Propor e realizar trabalhos de intervenção psicopedagógica; 

 Oferecer subsídios teóricos e práticos para a produção para 

desenvolvimento de novos conhecimentos na área da Psicopedagogia. 

Coordenador: Profa. Dra. Roseli Albino dos Santos 
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44..  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  EENNSSIINNOO  PPEESSQQUUIISSAA  EE  EEXXTTEENNSSÃÃOO  

A indissolubilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garante a formação 

de profissionais preocupados em adquirir, manter e expandir conhecimentos e 

habilidades que lhes favoreçam plena realização pessoal e efetiva inserção de 

seu trabalho na promoção do bem-estar social. Assim, com o intuito de promover 

a articulação entre esses três pilares, o Departamento, a Coordenação e os 

professores do Curso de Pedagogia operacionalizam: 

 

4.1. Trabalhos de Graduação 

O aluno desenvolverá um trabalho de pesquisa a ser apresentado como requisito 

para a conclusão do curso, sob a orientação de um professor, a partir do quinto 

período do curso. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de TG no Anexo A. 

 

4.2. Estágio Supervisionado 

Desenvolvido a partir do terceiro semestre do curso, com carga horária total de 

400 (quatrocentas) horas, assim distribuídas: 

 Educação Infantil: 140 (cento e quarenta) horas, envolvendo práticas de 

docência e 50 (cinquenta) horas de gestão escolar. 

 Ensino Fundamental: 140 (cento e quarenta) horas, envolvendo práticas 

de docência e 50 (cinquenta) horas de gestão escolar. 

 Instituições como hospitais, empresas, organizações comunitárias, 

assistenciais e outras modalidades educativas (EJA, Educação Especial, 

Educação do Campo): 20 (vinte) horas 

Mais detalhes sobre o Regulamento de Estágio no Anexo B. 

 

4.3. Atividades Complementares/Atividades Acadêmico-científico-culturais 

Valoriza-se a participação do aluno em eventos acadêmico-científico-culturais 

desde que relacionados à área de formação e devidamente aprovados pelo 
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professor coordenador. Essas atividades integralizam uma carga horária de 140 

(cento e quarenta) horas. 

Mais detalhes sobre o Regulamento de AACC no Anexo C. 

 

4.4. Programas/Projetos de Extensão 

 Projeto “Natureza e criança” 

Coordenação: Profa. Ma. Ana Maria Gimenes Correa Calil, em parceria 

com os Departamentos de Biologia e Agronomia. 

 

 Projeto Proext - “Brincando e aprendendo de Educação Infantíl” 

Coordenação: Profa. Dra. Virginia Mara Prospero da Cunha, Profa. Dra. 

Maria Teresa de Moura Ribeiro, Profa. Dra. Myrian Boal Teixeira em 

parceria com o Departamento de Educação Física. 

 

4.5. Programas/Projetos de Graduação 

 

 Programa de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID 

O programa Tornando-se professor: universidade e escola pública no 

aprendizado da docência - PIBID/UNITAU, no âmbito Programa da Bolsa de 

Iniciação à docência - PIBID, é financiado pela CAPES. Beneficia 80 alunos 

bolsistas, de Pedagogia e das licenciaturas em Letras, Biologia e Matemática-

Física; 

Coordenadora Institucional: Profa. Dra. Neusa Banhara Ambrosetti 

Coordenadora de Gestão: Profa. Dra. Myrian Boal Teixeira 

Coordenadora do subprojeto de Pedagogia: Profa. Dra. Maria Teresa de 

Moura Ribeiro, Profa. Dra. Roseli Albino dos Santos, Profa. Ma. Ana Maria 

Gimenes Correa Calil, Profa. Dra. Suelene Regina Donola Mendonça 
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 Programa Formando Professores com Qualidade 

O programa Formando Professores com Qualidade, no âmbito do Programa de 

Consolidação das Licenciaturas - PRODOCÊNCIA, é financiado pela CAPES. 

Coordenadora: Professora Dra. Neusa Banhara Ambrosetti 

 

 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - 

PARFOR 

O PARFOR  é um programa nacional implantado pela CAPES em regime de 

colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios e com as Instituições de Ensino Superior (IES). 

O objetivo principal do programa é garantir que os professores em exercício na 

rede pública de educação básica obtenham a formação exigida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - Profa. Ms. Cleusa Vieira da 

Costa, Profa. Marcia Maria Dias Reis Pacheco 

 

 Atendimento aos discentes com necessidades especiais 

O atendimento a alunos com necessidades especiais conta com a participação 

de uma bolsista, para acompanhamento e para atuação junto à responsável, 

Profa. Dra. Roseli Abino dos Santos. 

 

 Apoio pedagógico aos discentes 

Apoio pedagogico aos discentes com dificuldades de aprendizagem. Com 

participação de  alunos voluntários para acompanhamento dos alunos nos 

trabalhos acadêmicos.  Responsáveis: toda a equipe docente. 

 

4.3. Apoio ao discente 

 Projeto de Apoio Psicossocial - PAPS 

O Projeto, realizado pela Pró-reitoria Estudantil, oferece suporte, orientação e 

acompanhamento para os alunos que apresentam questões e necessidades 

relacionadas à adaptação ao universo acadêmico. Os alunos recebem 
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atendimento personalizado com uma equipe composta por professores de 

pedagogia e psicologia. 

 

 Programa de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais - 

Paene 

Este Programa, também realizado pela Pró-reitoria Estudantil, conta com 

profissionais capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo, 

assistência educacional, psicopedagógica e psicológica aos acadêmicos com 

necessidades especiais da Unitau, desde o momento em que se inscreve para 

o vestibular.  

O principal objetivo é oferecer aos acadêmicos os recursos necessários para o 

seu acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando 

a infraestrutura da Universidade a fim de atender às suas necessidades 

específicas.  

 

 Recepção aos alunos ingressantes e veteranos  

Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria 

Estudantil promove, em parceria com os Diretores de Unidade e com a Pró-

reitoria de Graduação (PRG), a recepção aos alunos, dando ênfase ao 

acolhimento de alunos ingressantes.  

 

 Atendimento e apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos  

A Pró-reitoria Estudantil apoia as ações dos Órgãos Estudantis da 

Universidade, principalmente em eventos como os Jogos Universitários de 

Taubaté (JUTA), a Copa Calouro e as viagens de cunho esportivo, acadêmico 

e cultural.   

 

 Atendimento socioeconômico 

Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em 

qualquer ano de estudo, diagnosticando seus maiores desafios e colaborando 

nas possíveis soluções. Vários acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes, 
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por problemas alheios a sua vontade. A Pró-reitoria Estudantil conhece esses 

desafios e, no atendimento personalizado, caminha junto com o aluno no 

alcance de melhores alternativas.  

O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora Estudantil 

aos alunos que buscam informações sobre pleiteio nas modalidades de bolsa 

de estudo, quando disponibilizadas, requer procedimentos como entrevistas e 

análise de documentos que comprovem a situação socioeconômica do aluno.   

 

 Programas de bolsas e financiamento 

Para que o aluno tenha a chance de permanecer no curso escolhido, a Pró-

reitoria Estudantil oferece uma variedade de bolsas de estudo, tais como: Bolsa 

Licenciatura e Serviço Social, Bolsa Cursos Superiores em Tecnologia, Bolsa 

Mérito, Bolsa Fidelidade, Bolsa Familiar, Bolsa Atleta, Bolsa Liderança 

Estudantil, Bolsa de Incentivo ao Pagamento (BIP), Bolsa 2ª Graduação, Bolsa 

Convênios, Bolsa Estágio Interno e Bolsa de Iniciação Científica (esta última 

oferecida pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação). 

Os alunos também tem acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES 

(federal), ao Programa Bolsa Escola da Família (estadual) e Sistema Municipal 

de Bolsas de Estudos – SIMUBE (municipal). 

 

 Núcleo de Oportunidades  

O Núcleo de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas para a 

preparação dos alunos dos cursos de graduação, tendo em vista, 

especialmente, a inserção desses alunos no mercado de trabalho. O Núcleo 

também atende, secundariamente, o ex-aluno UNITAU e também apoia sua 

inserção no mercado de trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por 

intermédio de convênios com empresas da região, vagas de estágio e emprego 

são encaminhadas para os cadastrados. 
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 Portais do Aluno e do Professor 

Os dois portais são disponibilizados no site da Unitau como um ambiente de 

apoio ao processo ensino-aprendizagem online.  

Para os alunos, este ambiente possui ferramentas que permitem acessar notas 

e faltas, planos de ensino, calendário, notícias da IES, Espaço Virtual de 

Aprendizagem, Biblioteca Online, boletos, etc. Para os professores, é possível 

disponibilizar plano de ensino, cronogramas de aulas, resultados das 

avaliações, bem como acessar notícias, cursos, etc.  

O sistema pode ser acessado por docentes e alunos pelo endereço eletrônico 

www.unitau.br e tem se revelado uma ferramenta bastante vantajosa do ponto 

de vista da comunicação com os alunos. 

 

 Programa de Monitoramento da Evasão 

Muitos são os motivos que levam os estudantes a solicitar o trancamento de 

suas matrículas. Dificuldades de adaptação ao curso, incerteza sobre a carreira 

escolhida, problemas de saúde, problemas familiares, mudança de cidade e 

problemas financeiros, entre outros.  

Com o objetivo de acompanhar, mapear e tentar revertes tais trancamentos a 

Pró-reitoria Estudantil, em parceria com a Pró-reitoria de Graduação, realiza o 

Programa de Monitoramento da Evasão. Todos os alunos que solicitam 

trancamento são contatados, os motivos do trancamento são levantados e é 

oferecido um atendimento presencial, na tentativa de auxiliar o aluno em 

possíveis questões que impeçam a permanência no curso ou para dar apoio, 

orientação e encaminhamento das necessidades apresentadas. 

 

 Programa de incentivo à participação responsável no ENADE 

A Pró-reitoria Estudantil, em parceria com Pró-reitoria de Graduação, com o 

apoio de diretores e coordenadores de curso, realiza um Programa de incentivo 

à participação responsável dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de 

http://www.unitau.br/
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Estudantes (ENADE). O principal objetivo é conscientizar os alunos sobre os 

objetivos e importância do ENADE.  

Entre as principais atividades estão: reuniões de orientação sobre os objetivos 

do Exame, estrutura da avaliação, obrigatoriedade da participação e 

apresentação do calendário anual de atividades; orientação e atendimento aos 

alunos com dúvidas sobre sua participação no Exame; recepção e acolhimento 

do aluno pelos diretores e coordenadores de seu curso no dia prova, com 

distribuição de água, barras de cereal, caneta, lápis e camiseta personalizada 

da Universidade. 

 

 Programas de Mobilidade Acadêmica Nacionais e Internacionais 

A Pró-reitoria Estudantil no intuito de complementar, ainda mais, o currículo do 

aluno UNITAU promove e divulga Programas de Mobilidade e Intercâmbio 

Nacionais/Internacionais. Entre os principais programas estão: 

 

 Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM 

Programa de mobilidade nacional que promove o intercâmbio de 

alunos de graduação que podem cursar um ou dois semestres em 

instituições de ensino filiadas à Associação Brasileira dos Reitores 

de Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM). Os editais são 

publicados no site da UNITAU, geralmente nos meses de dezembro 

e maio.  

  

 Programa Ciência sem Fronteiras (PRPPG) 

Programa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), na Universidade sob os cuidados da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), que concede 

bolsa de Graduação Sanduíche no Exterior, do Programa Ciência 

sem Fronteiras. 
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 Programa Fórmula Santander 

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e fomentar a 

pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, o Banco Santander criou 

em 2010 o Programa Fórmula Santander. O aluno aprovado em 

processo seletivo interno da UNITAU concorre a uma bolsa de 5 mil 

euros para cursar um semestre fora do Brasil. Além da bolsa em 

dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da Universidade 

durante o período do intercâmbio. 

  

 Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander 

Universidades 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco 

Santander criado com o objetivo de promover o intercâmbio 

acadêmico anual de estudantes de graduação entre universidades 

de 10 países da região da Ibero-América: Brasil, Argentina, 

Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru, Portugal, Porto Rico e 

Uruguai. A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3 mil euros por 

aluno de graduação. Este valor deve ser utilizado como bolsa-auxílio 

para cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, já 

que o curso é um investimento que deve ser concedido como 

resultado de um acordo estabelecido entre a universidade de origem 

e a de destino. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das 

mensalidades da Universidade durante o período do intercâmbio. 

 

 Programa Top Espanha Santander Universidades 

Oferece, por meio de uma parceria entre a Pró-reitoria Estudantil e o 

banco Santander, bolsas de estudos de 3 semanas na Universidad 

de Salamanca, na Espanha para aprimorar a formação acadêmica e 

promover o intercâmbio cultural, além de contribuir com a 

capacitação para o mercado de trabalho. 
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 Programa para o Fortalecimento da Função Pública na 

América Latina 

O Programa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

econômico, político e social da América Latina, impulsionando a 

criação de redes de servidores públicos altamente capacitados e 

comprometidos com os interesses da sociedade latino-americana. 

Ao mesmo tempo, pretende prestigiar o exercício da função pública 

– e o papel do Estado – entre jovens universitários ibero-

americanos. 

As atividades ocorrem no período de oito semanas, oferecidas 

inicialmente na sede da Fundação Botín em Madrid, na Espanha e 

posteriormente em outras cidades do país até serem encerradas no 

Brasil, na Fundação Getúlio Vargas. 

  

 “Trainincoming Program” Università Degli Study Di Parma - 

Itália 

O programa oferece a oportunidade de estudar por três meses na 

Universidade de Parma, na Itália, e apenas 30 estudantes do mundo 

todo são selecionados para participar. A Unitau teve uma aluna 

selecionada em 2015. 

Ver links das Deliberações que tratam sobre mobilidade acadêmica 

na Unitau no Anexo D. 

 

4.6. Programa de Iniciação à Docência (PID) 

O PID tem por finalidade oferecer aos seus participantes, das diversas áreas do 

conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de magistério na educação 

básica ou superior e de refletir sobre os princípios que as norteiam e sobre práticas 

pedagógicas inovadoras, por meio de uma relação estreita entre professor mentor-

iniciante à docência-estudante, de forma a promover, num espaço de 

profissionalização progressiva, a troca de saberes na matéria de competência do 
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professor mentor, escolhida como possibilidade futura de atuação pelo iniciante à 

docência. 

O Programa prevê a participação de iniciantes à docência, doravante referido como 

Monitor, em três categorias, nos respectivos campos de atuação: Monitor Junior, 

para alunos de graduação, e Monitor Pleno e Monitor Sênior, para egressos ou 

alunos de pós-graduação. 

O monitor na categoria “júnior”, devidamente matriculado no PID, poderá concorrer 

à Bolsa Atividade Monitoria, por indicação do Diretor da Unidade de Ensino à Pró- 

reitoria de Graduação, que se incumbirá dos procedimentos junto à Pró-reitoria 

Estudantil, para a concessão do benefício. 

O Programa, além de beneficiar o participante (o monitor), com a aquisição de 

todas as habilidades citadas, beneficia os acadêmicos de todo o Curso, uma vez 

que possibilita a presença de auxiliares, contribuindo para melhoria no 

desenvolvimento das aulas e para supressão das necessidades de aprendizado 

dos alunos. 

Ver link da Deliberação que trata do PID no Anexo D. 

 

4.7. Eventos 

 

4.7.1. Eventos Institucionais Anuais  

 Recepção aos Ingressantes: Realizada anualmente, ocorre nos três 

primeiros dias letivos. No primeiro dia ocorre uma recepção, envolvendo 

atrações culturais da região, a partir do segundo dia o departamento 

realiza diversas atividades acadêmicas, como Acolhimento Festivo, 

distribuição de camisetas do curso, aula inaugural, apresentação de 

vídeo institucional com mensagem de boas-vindas do Reitor da 

Universidade, palestras de professores dos cursos e do Centro 

Acadêmico, apresentação dos professores do Departamento e visita 

monitorada ao laboratório de informática e também à biblioteca, para 

conhecimento do acervo disponível para os alunos e recebimento de 

instruções para uso do sistema SIBI.  
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 Jogos Universitários – JUTA: Previstos para o mês de maio, é um 

evento esportivo que busca a inclusão e socialização dos universitários. 

Com a eleição do Diretório Acadêmico (DA) em 2016, o Departamento 

de Pedagogia começou a efetivamente participa dos jogos com muita 

competitividade e alegria, promovendo, assim, a integração de seus 

alunos com toda a comunidade acadêmica.  

 

 Feira de Oportunidades e do Empreendedorismo: Realizada no mês 

de maio, tem o principal objetivo de que os acadêmicos conheçam os 

diversos setores do mercado de trabalho e as oportunidades de estágio 

e emprego no âmbito das suas especialidades. 

 

 Feira das Profissões: Realizada no mês de setembro, tem como 

objetivo divulgar os cursos de graduação da Universidade e apresentá-

los para a comunidade escolar de Ensino Médio da cidade de Taubaté e 

região. Os cursos do Departamento de Pedagogia têm ampla 

participação, com envolvimento de alunos e professores na exposição 

de pesquisas e projetos em andamento. É uma oportunidade também 

de incentivar nossos próprios alunos a valorizarem sua profissão. 

 

 Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

(CICTED): Previsto para ser realizado no mês de outubro (com exceção 

do ano de 2016, em que o Congresso ocorrerá em setembro), é 

composto por eventos como: Encontro de Iniciação Científica – ENIC, 

Mostra de pós-graduação – MPG, Seminário de Extensão Universitária 

– SEMEX e Seminário de Docência Universitária – SEDUNI / PIBID. 

Anualmente a UNITAU promove esse grande evento, de caráter 

internacional, que congrega desde a iniciação científica até a extensão 

universitária. Todos os anos, alunos e docentes do Curso tem 

participação expressiva no evento, apresentando nas modalidades 
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painel e comunicação oral, com publicação de artigo ou resumo 

expandido. 

 

 Meeting Universidade-Empresa: Evento que reúne profissionais do 

mercado e diretores/coordenadores e professores da Unitau para 

debater questões referentes ao mercado de trabalho, com o objetivo de 

alinhar as necessidades das empresas com a reestruturação do 

currículo dos cursos e contribuir para a melhor preparação dos futuros 

profissionais a partir de experiências e vivências de mercado. O 

encontro é composto por mesas simultâneas com os temas: “Saúde e 

vida”, “Tecnologia”, “Educação”, “Comunicação”, “Gestão de Negócios”, 

“Ciências Jurídicas” e “Meio Ambiente e Sustentabilidade”. 

 

4.7.2. Eventos do Departamento de Pedagogia  

Os eventos promovidos pelo Departamento, de natureza interdisciplinar, 

relacionados a seguir, têm como objetivo apresentar, discutir e ampliar a 

compreensão de professores, alunos e demais interessados nas questões 

relacionadas aos cursos oferecidos pelo Departamento, complementando sua 

formação acadêmica e profissional. Embora em alguns casos constituam-se em 

eventos específicos de uma determinada área, têm por objetivo integrar 

professores e alunos dos cursos. 

 

 Semana Pedagógica do Departamento: Realizada anualmente, no 

final do mês de agosto, consta de atividades diretamente relacionada ao 

curso vinculado ao Departamento e a áreas afins, com a realização de 

palestras, minicursos e apresentações culturais. Todos os professores 

são envolvidos no evento, bem como convidados de outras instituições 

que possam contribuir com a formação global dos graduandos. Há 

também o Encontro com Egressos que vêm dar depoimentos e participar 

da Semana. 
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 Simulado ENADE: Realizado em novembro, consiste em atividade 

anual prevista no calendário do Departamento que visa a oferecer aos 

alunos a oportunidade de se preparar continuamente para os exames do 

ENADE e concursos em geral. Procura-se preparar os discentes, de 

forma inter e transdisciplinar, para a leitura de enunciados e de textos 

acadêmicos, promovendo revisão continuada dos conteúdos das 

disciplinas dos cursos. 

 

 Quarta cultural: encontro promovido uma vez por mês. Reúne alunos e 

professores para música, teatros rápidos, apresentações musicais, 

depoimentos sobre o Projeto Rondon, Teatro de Sombras, Coral de 

Libras, aula de Zumba. Procura promover atividades propostas pelos 

próprios alunos no intuito de revelar as “pratas da casa”.  

 

4.7.3. Eventos Externos com participação do Departamento  

Além das atividades institucionais anteriormente descritas, que são realizadas no 

Departamento, ocorrem diversas participações docentes e discentes, 

interdisciplinares, em seminários, simpósios, congressos e trabalhos de campo 

que acontecem em outras Universidades e locais. Tais participações são 

discutidas e planejadas no início de cada ano letivo, a fim de que se atenda às 

necessidades dos alunos e de que sejam previstas possíveis incompatibilidade de 

datas.  

 

4.8. Visitas e viagens pedagógicas com alunos e professores 

As visitas e viagens pedagógicas objetivam proporcionar ao acadêmico à 

realização da prática de campo que é indispensável e complementar a formação 

recebida em sala de aula, em atividades teóricas e de laboratório.  

Alguns dos locais visitados, conforme propostas de trabalhos dos professores 

para cada ano letivo, são: 
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 Escolas de Educação Especial: Madre Cecília e APAE  

 Escolas Públicas Municipais e Estaduais  

 Escola de Aplicação “Dr. Alfredo José Balbi” 

 Museu Histórico de Taubaté 

 CDPH – Centro de Documentação e Patrimônio Histórico 

 Acervo Mestre Justino 

 Exposições no MASP, Pinacoteca, Centro Cultural Banco do Brasil 

 Sitio do Pica Pau Amarelo  

 Parque Ibirapuera: MAM, MAC, AFRO_BRASIL, OCA 

 Museu de Artes de São Paulo- MASP 
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55..  AANNEEXXOOSS  

 
Anexo A – Regulamento do Trabalho de Graduação (TG) do Departamento 

de Pedagogia 

 

CAPÍTULO I: DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO (TG) 

 

Artigo 1
o
 – Todos os alunos dos Cursos de Graduação em Pedagogia-Licenciatura, para obter 

o diploma deverão cumprir no quinto e sexto períodos o componente curricular Trabalho de 

Conclusão (TG), que terá  natureza de Iniciação Científica.  

 

Artigo 2
o
 - São partes integrantes da Disciplina Trabalho de Graduação  (TG): 

I.  realização de uma pesquisa aplicada de cunho científico; 

II.  elaboração de um documento escrito com os resultados obtidos; 

III.  apresentação e defesa oral do documento perante uma Banca Examinadora. 

 

Artigo 3
o
 – O TG deverá ser feito individualmente ou em duplas 

Parágrafo único – O TG feito em dupla de alunos será considerado como 1 (um) único 

trabalho, tanto para o cômputo do número máximo de orientandos permitido, como para o 

cálculo da remuneração em questão.  

 

CAPÍTULO II: DA COORDENAÇÃO DO TG 

 

Artigo 4
o
 - A Coordenação dessa disciplina é atribuição da Chefia do Departamento que 

escolhe um membro entre os professores de carreira e que possua titulação mínima de Mestre.  

Artigo 5
o
 – Cabe à Coordenação do TG 

I. administrar o andamento da disciplina; 

II. agendar e presidir reuniões de avaliação com o Coordenador Pedagógico do 

Curso; 

III. oficializar a qualificação dos documentos escritos passíveis de serem submetidos 

às Bancas Examinadoras; 

IV. julgar e resolver os casos omissos. 
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CAPÍTULO III: DA OPERACIONALIZAÇÃO DO TG 

 

Artigo 6
o
 – O TG é um componente curricular, de regime especial, obrigatório no Curso de 

Graduação em Pedagogia Licenciatura, que deve ser desenvolvida por etapas. São elas: 

 

I. a colocação à disposição dos alunos de um quadro das áreas de domínio dos 

professores orientadores disponíveis, pelo Coordenadores de Curso, no quarto 

período do curso de Pedagogia, do ano anterior à realização do TG; 

II.  a entrega pelo aluno de um Documento de Parceria firmada entre orientador e 

orientando, do qual conste explicitamente um tema de pesquisa, ainda que 

provisório; 

III.  a entrega pelo aluno de um projeto final sobre o qual será item significativo no seu 

processo de avaliação; 

IV. apresentação e defesa oral do trabalho para uma Banca Examinadora, em data a 

ser estabelecida em calendário das atividades do TG, elaborado anualmente; 

  

CAPÍTULO IV: DA ORIENTAÇÃO E DOS ORIENTADORES 

 

Artigo 7
o
 – A atividade de orientação deverá ser desenvolvida fora do horário regular de aulas 

do aluno e do professor orientador, em sessões de orientação agendadas pelo professor 

orientador, com um intervalo não maior que 15 (quinze) dias consecutivos. 

 

Artigo 8º - São credenciados, preferencialmente, para a orientação dos trabalhos, professores 

mestres e/ ou doutores do Departamento de Pedagogia. Podem participar também os 

professores de outros departamentos, desde que tenham formação na área e atendam às 

especificidades exigidas para o bom acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos. O número de trabalhos por orientador é de, no máximo 07 (sete). Somente em casos 

excepcionais e de acordo com as necessidades do departamento, o professor poderá 

ultrapassar esse número.  
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CAPÍTULO V: DA ESTRUTURA FORMAL DOS DOCUMENTOS 

 

Artigo 9º – Projetos que envolvam pesquisas com seres humanos deverão ser aprovados pelo 

Comitê de Ética da Universidade de Taubaté, adequando-se aos prazos e exigências daquele 

Comitê. 

Parágrafo único – o encaminhamento ao Comitê de Ética deverá ser feito por meio de 

inscrição na Plataforma Brasil (Disponível: www.saude.gov.br/plataformabrasil). 

 

Artigo 10 - A monografia do TG deverá conter: 

a. um resumo do trabalho; 

b. uma introdução, constando o assunto e uma justificativa do tema escolhido, a idéia 

geral da pesquisa, a relevância do tema tratado, os procedimentos metodológicos 

adotados, a idéia central de cada parte e/ou capítulo documentado; 

c. os resultados da pesquisa, contendo dados qualitativos e/ou quantitativos, 

inclusive com a apresentação de gráficos e/ou tabelas; 

d. uma conclusão, que apresente a(s) resposta(s) aos objetivos enunciados na 

introdução; 

e. referências bibliográficas. 

 

Artigo 11 – O documento escrito deverá seguir as normas da ABNT vigentes no ano em que 

for defendido. 

 

CAPÍTULO VI: DA AVALIAÇÃO, DA APROVAÇÃO E DA REPROVAÇÃO 

 

Artigo 12 - Os professores orientadores dos alunos deverão avaliar o aluno no decorrer do 

processo de elaboração, escrita e defesa do trabalho de conclusão de curso. 

 §1º Nos trabalhos realizados em dupla, os alunos serão avaliados individualmente. 

 §2
o
 - O aluno que não for aprovado deverá refazer a disciplina TG no ano seguinte. 

 §3
o
 – Para ter o direito de submeter seu trabalho à apreciação de uma Banca Examinadora, o 

aluno deverá ter anuência do seu orientador por meio de assinatura na folha de aprovação da 

monografia. 
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Artigo 13 – Das avaliações 

             Os Trabalhos de Conclusão serão avaliados no decorrer do ano letivo pelos 

professores orientadores. Ou seja, serão levados em consideração a presença nas 

orientações, a realização das leituras sugeridas, bem como a confecção dos textos. 

            A avaliação final, será feita pela Banca Examinadora na semana da defesa (primeira 

semana do mês de dezembro) atribuindo cada membro de Banca Examinadora uma nota 

variando de zero (0) a dez (10). 

 

Artigo 14 - Para submeter o trabalho à avaliação de uma Banca Examinadora, a que se refere 

o artigo 13, o  aluno deverá entregar o trabalho à Coordenadoria Geral de TG, em data a ser 

estabelecida em calendário das atividades do TG, elaborado anualmente. 

 

 §1
o
 – O aluno que,não cumprir o prazo fixado pelo presente, só poderá submeter seu 

documento escrito à avaliação de uma Banca Examinadora em data especial a ser 

estabelecida por uma comissão formada pelo Coordenador de TG, seu presidente, pelo 

Coordenador de Curso e pelo Professor Orientador. 

 §2
o
 – O pedido de nova data de avaliação deverá ser acompanhado de justificativa escrita pelo 

professor orientador, com base em documentação original ou autenticada que comprove 

enquadrar-se a situação do aluno unicamente nos seguintes casos: licença-gestante, doença 

infecto-contagiosa, internação para intervenção cirúrgica ou nojo. 

§3
o
 – O trabalho deve ser entregue em 3 (três) vias montadas em espiral, destinadas à 

apreciação dos três membros da Banca Examinadora. 

§ 4
o
 - Além dos exemplares mencionados no parágrafo anterior, em data a ser estabelecida em 

calendário das atividades do TG, elaborado anualmente, deverá ser entregue à Coordenadoria 

Geral de TG, para encaminhamento à Biblioteca Setorial, 1 (um) volume do trabalho, em capa 

dura, com as alterações exigidas ou sugeridas pela Banca Examinadora. 

§ 5º – O aluno deverá entregar também, na ocasião, uma versão do trabalho completo e 

resumo em CD (utilizando documento Word for Windows – Microsoft), Esse resumo fará parte 

do Caderno de Resumos de TG do Departamento de Pedagogia que será publicado 

anualmente. 

 

Artigo 15 - A média final do aluno na disciplina TG, no Curso de Pedagogia, será a nota obtida 

na avaliação da Banca Examinadora.     
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Artigo 16
 
- Para ser aprovado, o aluno deverá obter, da Banca Examinadora, uma nota mínima 

de 6,0 (seis) pontos, resultante da média aritmética das notas de cada um dos 3 (três) 

membros. 

Parágrafo único - Para os trabalhos realizados em dupla, os alunos serão avaliados pela 

Banca Examinadora individualmente. 

 

Artigo 17 - Para o registro oficial da secretaria, no histórico escolar do aluno, constará o 

Conceito “S” (Suficiente), para os trabalhos que receberem nota igual ou superior a 6,0 (seis) e 

constará Conceito “I” (Insuficiente) para os trabalhos que receberem nota inferior a 6,0 (seis). 

Os trabalhos considerados insuficientes e, que foram reprovados, poderão ser novamente 

apresentados no final do próximo semestre.  

 

Artigo 18 – O resultado da avaliação, seja da qualificação, seja da apresentação e defesa do 

trabalho, não será, sob quaisquer circunstâncias, passível de revisão e/ou alteração. 

 

Artigo 19 – O aluno que não cumprir o exigido neste capítulo será considerado reprovado. 

 

CAPÍTULO VII: DA BANCA EXAMINADORA 

 

Artigo 20 – Os professores que irão compor as Bancas Examinadoras serão indicados pelos 

professores orientadores do TG. Eles deverão ser escolhidos dentre especialistas de cada área 

em questão, do Departamento de Pedagogia ou outros Departamentos e / ou Institutos da 

Universidade de Taubaté.  

Parágrafo único – Poderão ser membros da Banca, em caso de necessidade, e após 

manifestação do Coordenador de TG, professores de outros Departamentos da UNITAU ou de 

outras Instituições, que atuem em disciplina ou área de pesquisa afim do trabalho. 

 

Artigo 21 – O professor orientador é membro nato e presidente da Banca Examinadora. 

 

Artigo 22 – Deverão ser considerados, na atribuição de notas pela Banca Examinadora, os 

seguintes quesitos: 

I.  metodologia; 

II.  domínio teórico-conceitual; 

III.  manuseio de bibliografia e/ou fontes; 
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IV.  clareza e coerência de raciocínio; 

V.  apresentação gráfica do documento escrito; 

VI.  definição dos objetivos do trabalho; 

VII.  qualidade da redação; 

VIII. apresentação oral. 

 

Artigo 23 - As Bancas Examinadoras procederão às avaliações dos trabalhos em data a ser 

estabelecida em calendário das atividades do TG, elaborado anualmente. 

 

CAPÍTULO VIII: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 24 - A avaliação da Banca Examinadora será irrecorrível. 

 

Artigo 25 – Compete ao conselho do departamento de Pedagogia dirimir as dúvidas referentes 

à interpretação deste regulamento, bem como suprir possíveis lacunas, expedindo atos 

complementares, se necessários. 

 

Artigo 26 – Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelos órgãos 

competentes da Unitau. 

 

Artigo 27 – Revogam-se todas as demais disposições existentes sobre a matéria no âmbito do 

curso de Pedagogia-Licenciatura. 
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Anexo B – Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 

 

I – DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar os Estágios Supervisionados do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de Taubaté, de acordo com a Resolução 

CNE/CP nº 1 de 15/05/2006 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação em Pedagogia Licenciatura, e a Deliberação CEE 60/2006 homologada pela 

Resolução SEE de 20, publicada a 22/09/2006, que normatiza aquelas Diretrizes, a 

organização curricular do curso de Pedagogia oferecido pela UNITAU contempla a licenciatura 

para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental;  apresenta 

uma carga horária de Estágio Curricular Supervisionado de 400h, para a gestão de processos 

educativos, o planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

projetos educacionais  

 

Art. 2º O Estágio Curricular Supervisionado a ser desenvolvido a partir do terceiro período do 

Curso de Pedagogia Licenciatura integra as dimensões teóricas e práticas do currículo e 

articula de forma interdisciplinar os conteúdos dos núcleos: de estudos básicos, de 

aprofundamento e diversificação de estudos e de estudos integradores, por meio de 

procedimentos de observação, reflexão, docência supervisionada, investigação da realidade,  

atividades práticas e desenvolvimento de projetos. 

 

Art. 3º O Estágio Curricular Supervisionado tem por objetivos oportunizar ao futuro profissional, 

condições para: 

I. desenvolver competências necessárias à atuação profissional na Educação Infantil, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na gestão escolar; 

II. realizar observações, registros e análise de situações contextualizadas de ensino 

em sala de aula e de processos de gestão educacional; 

III. analisar, compreender e atuar na resolução de situações-problema características 

do cotidiano profissional; 

IV. participar de forma efetiva no trabalho pedagógico para a promoção da 

aprendizagem de sujeitos, em diferentes fases do desenvolvimento, nos diversos 

níveis e modalidades de processos educativos (Educação Infantil, anos iniciais do 

Ensino Fundamental, EJA, Educação Especial, Educação Indígena etc.); 

V. elaborar e desenvolver projetos de atividades educacionais ou de investigação, 

problematização, análise e reflexão teórica a partir de realidades vivenciadas; 



  

                  126 

VI. planejar e a realização de atividades de ensino em sala de aula, sob a orientação do 

supervisor de estágio e a coordenação do professor da classe, como exercício da 

docência supervisionada. 

 

II – DA ESTRUTURA, DURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 4º Atividades de estágio serão desenvolvidas em escolas de Educação Infantil e em 

escolas de Ensino Fundamental que atendam alunos dos anos iniciais dos processos de 

ensino, de rede pública ou privada, desde que devidamente autorizadas pelos órgãos 

competentes. 

 

Art. 5º As 400 horas de Estágio Curricular Supervisionado serão assim distribuídas: 

I. 150 horas, no terceiro e quarto período do curso de Pedagogia, na Educação 

Infantil; 

II. 050 horas, no terceiro e quarto período, na Gestão de processos educativos em 

Creches e Escolas de Educação Infantil; 

III. 150 horas, no quinto e sexto período, do curso de Pedagogia, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, podendo envolver:  EJA, Educação Especial, Educação no 

Campo, Educação Indígena. 

IV. 050 horas, no quinto e  sexto período, a serem integralizadas na gestão de 

processos educativos em Escolas de Ensino Fundamental.  

 

Parágrafo único - A participação do aluno-estagiário em atividades de monitoria, nas 

modalidades educacionais acima citadas, na educação profissional na área de serviços e de 

apoio escolar, bem como na educação não-formal, não deve exceder 20% da carga horária 

destinada ao Estágio no Ensino Fundamental. 

 

Art. 6º Na Educação Infantil, as atividades de Estágio deverão ser desenvolvidas em turmas de 

diferentes faixas etárias; 

 

Art. 7º Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as atividades de estágio devem ocorrer em 

classes de 1º ao 5º anos. 

 

Art. 8º Na realização do Estágio, devem ser cumpridas um mínimo de 2 horas e um máximo de 

6 horas diárias. As exceções devem ser justificadas à coordenação da Central de Estágios pelo 

professor supervisor, e por ela autorizadas. 
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Parágrafo único - Sendo o Estágio uma atividade curricular obrigatória por lei, a não 

totalização da carga horária de 400h a ser cumprida  até o final do curso, implica regime de 

dependência na disciplina, no período letivo seguinte. 

 

III - DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 9º os alunos incumbir-se-ão de tomar as seguintes providências administrativas que 

antecedem a realização dos Estágios pelos alunos: 

I. comparecer à Escola pretendida solicitando autorização para realizar o estágio; 

II. retirar Ficha Cadastral de Estagiário e Folha de Frequência com o Professor 

Supervisor de Estágio, que vai autorizar o início de sua realização (abertura); 

III. preencher os campos necessários na Ficha Cadastral e Folha de Frequência e 

entregar ao professor Supervisor para encaminhamento à Central de Estágios; 

IV. retirar, o Ofício de Encaminhamento de Aluno Estagiário à escola pretendida com o 

professor Supervisor; 

V. apresentar-se à Escola com o Ofício de Encaminhamento para que a direção 

formalize sua autorização em documento próprio; 

VI. retornar o documento Autorização para a Realização de Estágios, devidamente 

assinado pelo diretor ou responsável, ao professor Supervisor para 

encaminhamento à Central de Estágios. 

 

Art. 10 As competências do estagiário na Escola são: 

I. apresentar-se à direção da escola ou a quem seja responsável pelo 

acompanhamento do estágio e solicitar permissão para acesso a documentos 

como: Regimento Escolar, Plano Escolar, Projeto ou Proposta Pedagógica, para 

conhecimento e análise; 

II. recorrer a profissionais responsáveis pelos diversos serviços ou setores da Escola, 

em caso de dúvidas ou necessidade de orientações; 

III. trajar-se adequadamente e com roupas condizentes com o local de trabalho 

educativo; 

IV. saber ouvir atentamente, bem como aguardar momentos propícios de intervir e/ou 

manifestar-se; 

V. observar horários e regras estabelecidas, tanto em relação à administração da 

escola, quanto ao estágio curricular supervisionado; 

VI. manter discrição e postura ética em relação às informações e às ações referentes à 

participação em atividades da escola e de realização do estágio; 

VII. comprometer-se com a comunidade na qual se insere e com o próprio 

desenvolvimento pessoal e profissional;  
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VIII. respeitar, em todos os sentidos, o ambiente escolar, as pessoas e as 

responsabilidades assumidas nesse contexto. 

 

Parágrafo único: Os procedimentos de Estágio na Escola são de: observação, 

registro, participação, investigação e atividades de ensino supervisionadas. 

 

IV -– DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 11 São consideradas atividades de Estágio Curricular Supervisionada do curso de 

Pedagogia – Licenciatura: 

I - Observação em campo – da Escola e nas salas de aula de Educação Infantil ou dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

 

§1º A observação constitui um dos procedimentos mais importantes na experiência de 

estágio na escola. Trata-se de uma das mais antigas formas de conhecer. A observação 

consiste no uso atento dos sentidos num objeto ou situação, na sua manifestação espontânea, 

para adquirir um conhecimento determinado sobre um ou mais aspectos da realidade. 

§2º Ao observar um fenômeno, o observador perturba a situação, interferindo no 

fenômeno que está sendo observado. A presença do observador muda a realidade e a forma 

ou modo escolhido para observar, vai determinar, em parte, o que se vai ver. Ao descrever 

uma situação, evento experiência, o observador fala de como ele percebe. Assim, as 

observações que fazemos da realidade, são muito influenciadas por nossa história pessoal, 

levando-nos a privilegiar certos aspectos e negligenciar outros. 

 

II - Registro – de observações, participações e demais atividades desenvolvidas. 

 

§1º Considerado como um instrumento para a construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos, bem como uma importante ação da atividade docente, o registro 

sistemático de observações, participações e experiências vivenciadas no campo de estágio, 

constitui o recurso básico para a sistematização da experiência prática, ou seja, a elaboração 

do Relatório do Estágio Curricular Supervisionado pelo estagiário. 

§ 2º As atividades de Estágio requerem o uso do Registro em dois momentos: 

a) no primeiro momento, no ato de realização do estágio, a observação subsidia o 

registro apontando para os aspectos mais relevantes e significativos da realidade; 

b) no segundo momento, distanciado no tempo e no espaço em que as ações 

transcorreram, é possível um Registro que envolve uma reflexão sobre a ação. Os 

informes obtidos podem ser discutidos, analisados e interpretados à luz de 

referenciais teóricos. 
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§3º O aluno-estagiário pode organizar e sistematizar seus registros empregando o 

Caderno de Campo ou uma Ficha de Registro de Campo, fazendo constar do instrumento: 

local (Escola ou sala de aula), dia, horário de início e término do período de observação e/ou 

participação. 

 

III -  Participação – em atividades da Escola ou de sala de aula  

 

§1º A participação do aluno-estagiário envolve a sua colaboração ativa no planejamento, 

realização ou avaliação dessas mesmas atividades, tais como: 

a) auxiliar o professor na elaboração, preparação e realização de atividades de ensino, 

exercícios ou tarefas, das diversas áreas do currículo; 

b) auxiliar nas rotinas de classe: chamada, correção de atividades, entradas e saídas 

de alunos, formação de filas etc. 

c) dar assistência individual ou a pequenos grupos de alunos, durante a realização de 

exercícios ou quando apresentam dificuldades em relação ao entendimento de 

conteúdos do ensino ou nas atividades; 

d) colaborar com o professor em qualquer outra atividade dentro ou fora da sala, 

quando solicitado; 

e) participar de reuniões realizadas na escola: com professores, na Hora de Trabalho 

Pedagógico (HTC), de Conselho de Classe, de Pais e Mestres etc.; 

f) colaborar com a direção e/ou professores, na organização ou promoção de eventos 

escolares, tais como: festas, gincanas, excursões, visitas, recreio dirigido, entradas 

e saídas de alunos etc. 

 

IV -  Investigação na Realidade – pesquisas e estudos científico-tecnológicos:  

 

§1º envolvem atividades de produção e difusão de conhecimentos do campo 

educacional em articulação com as práticas pedagógicas e de pesquisa A pesquisa, neste 

caso, objetiva investigações que apóiem práticas educativas em contextos escolares e não 

escolares. 

§2º O Parecer CNE/CP05/2005, de 13/12/2005, orienta que as investigações levem à 

produção e divulgação de conhecimentos sobre: 

a)  alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 

experiências;   

b)  processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambientais e 

ecológicos; 

c)  propostas curriculares; 
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d)  organização do trabalho educativo; 

e)  práticas pedagógicas; 

f)  processos educativos e de gestão em diferentes situações institucionais: 

escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 

g)  processos de formação e das lutas históricas nas quais se incluem a  dos 

professores; 

h)  como as crianças aprendem nas diversas etapas do desenvolvimento, 

especialmente as de zero a três anos, em espaços diversos dos da família. 

 

V -  Docência Supervisionada - na Educação Infantil, ou anos iniciais do Ensino Fundamental: 

 

§1º As oportunidades de ação pedagógica efetiva em sala de aula podem ser restritas 

para os alunos-estagiários em algumas escolas, mas é possível, contudo, criar alguns espaços 

para o exercício da docência, sob a coordenação do professor Supervisor de Estágios e a 

colaboração do professor da classe. Trata-se de atividades de ensino compartilhadas, ou seja, 

de aulas, desenvolvimento de projetos ou programas, sob a assistência de professores 

experientes da Escola campo do estágio e sob a supervisão da escola de formação. 

§2º A Docência Supervisionada poder-se-á realizar das seguintes formas:   

a) planejar e desenvolver projetos interdisciplinares de atividades educacionais, 

sobre temas sugeridos pelo contexto da escola, de sala de aula, por alunos ou 

pelo docente da classe; 

b) projetos de produção de materiais didáticos ou instrucionais como: jogos, 

atividades, textos, cartazes, álbuns seriados etc.; 

c) aulas de reforço de recuperação de alunos; 

d) planejar e ministrar aulas solicitadas ou sugeridas pelo professor da classe e com 

acompanhamento deste;  

e) outras atividades planejadas e desenvolvidas pelo aluno estagiário em que haja 

participação de alunos da escola estagiada. 

 

V – DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 12 O Estágio Curricular é supervisionado por um professor da escola onde está 

realizando-se o estágio, a quem compete esclarecer aos alunos sobre a natureza, os objetivos, 

a estrutura e a realização do Estágio no contexto da Proposta Pedagógica do Curso de 

Pedagogia Licenciatura e nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 13 As atribuições do professor Supervisor de Estágios:  

I. Orientar os alunos quanto à escolha do local em que o estágio deve ser realizado. 
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II. Manter contato, na medida do possível, com as instituições de ensino que serão 

campo de estágios. 

III. Supervisionar a realização do Estágio Curricular. 

 

Parágrafo único -  A carga horária destinada à supervisão das atividades de Estágio 

terá as seguintes dimensões: 

a) Coletiva – para orientações gerais sobre o Regulamento do Estágio Curricular 

Supervisionado, tramitação dos documentos entre a Central de Estágio e a Escola 

campo do mesmo e sobre a elaboração do competente Relatório. 

b) Em grupos – para orientações específicas quanto às observações em salas de 

aulas de Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na gestão 

escolar, na elaboração de Planos, Projetos de atividades didáticas ou de 

investigação, a serem desenvolvidos na instituição estagiada. 

c) Individual – para orientação e abertura dos estágios aos alunos, preenchimento de 

documentos, tramitação destes entre o Departamento, Central de Estágios e Escola 

campo de estágio; para atendimento das dúvidas na realização das atividades e na 

elaboração das etapas do competente Relatório do Estágio. 

                                

Art. 14 A supervisão das atividades a serem realizadas no Estágio, refere-se: 

I. aos procedimentos de observação, participação, formas de registro, investigação, 

planejamento e desenvolvimento de aulas e/ou projetos de trabalho a serem 

realizados na escola; 

II. ao acompanhamento das atividades desenvolvidas e sua integração com os eixos 

temáticos: escola, aluno e professor; 

III. a análise periódica dos registros das observações, participações na escola 

estagiada; 

IV. às formas de análise das informações coletadas, no sentido de estabelecer um 

diálogo entre as fontes teóricas do conhecimento e a realidade observada, 

favorecendo a articulação e a reflexão entre as dimensões teóricas e as práticas. 

V. Promover momentos de discussão e análise de práticas vivenciadas na realização 

do estágio. 

 

Art. 15 As atribuições do aluno-estagiário: 

I. Comparecer às atividades de supervisão de estágios em horários previamente 

estabelecidos, para preenchimento da documentação necessária; 

II. Desenvolver as atividades programadas com o professor supervisor, respeitando os 

prazos estabelecidos; 
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III. Registrar sistematicamente as atividades desenvolvidas no campo de estágio, 

conforme as orientações constantes deste Regulamento ou propostas pelo 

professor supervisor. 

IV. Apresentar periodicamente os registros ao professor supervisor, mantendo-o 

informado do andamento das atividades; 

V. Apresentar os documentos necessários à apresentação formal do Relatório de 

Estágio dentro dos prazos estabelecidos, para apreciação pelo professor supervisor 

e posterior entrega à Central de Estágios.  

 

 

VI – DA APRESENTAÇÃO FORMAL DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

 

Art. 16 O Estágio é uma atividade de natureza estritamente individual, por isso, o Relatório de 

suas atividades deve resultar de uma elaboração pessoal de cada estagiário e, conforme 

normatização da Central de Estágios, não é permitido o trabalho em grupo. 

 

Art. 17 Após o encerramento do estágio, no prazo de quinze dias, o aluno deve apresentar o 

relato das atividades desenvolvidas, para análise e avaliação pelo professor supervisor. 

 

Art. 18 Constituem exigências mínimas para a apresentação formal do Relatório de Estágio 

Curricular Supervisionado: 

I. caracterização da escola enquanto comunidade educativa: dados sobre a instituição 

(identificação, autorização de funcionamento, histórico) equipe de gestão, 

professores, alunos, recursos materiais e pedagógicos, Plano de Gestão, Proposta 

Pedagógica e Regimento Escolar; 

II. relatos (registros de campo em fichas ou cadernos) das observações, participações, 

projetos desenvolvidos, encaminhamentos efetivados, com análise crítica 

fundamentada em referenciais teóricos; 

III. apresentação de ações envolvendo a prática pedagógica: docência supervisionada, 

desenvolvimento de projetos e investigações, bem como aquelas resultantes da 

própria experiência docente; 

IV. avaliação da própria atuação como estagiário, das experiências vividas, das 

aprendizagens construídas e das contribuições do estágio para sua formação 

profissional. 

 

Art. 19 A apresentação formal da experiência prática, ou seja, do Relatório de Estágio 

Curricular Supervisionado, deve constituir-se em um documento a ser apresentado em uma 
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única via original, impresso de acordo com as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e orientações da Central de Estágios. 

 

Art. 20 O Relatório deve ser organizado em um único documento, na seguinte ordem: 

I. Capa plástica transparente; 

II. Página de Rosto, constituída de impresso próprio fornecido pela Central de 

Estágios. 

III. Folha de Aprovação do Relatório de Estágio, pelo Professor Supervisor.  

IV. Relatório: conjunto de textos e documentos que sistematizam a experiência do 

Estágio. 

V. Avaliação do Estágio realizado e auto-avaliação pelo aluno-estagiário 

VI. Anexos, quando for o caso. 

 

§1º Declaração de Estágio Realizado deve estar devidamente assinada pelo Diretor ou  

responsável e carimbada pela escola a ser entregue à Central de Estágios em duas vias.  

§2º Folha de Frequência deve estar devidamente assinada pela autoridade 

responsável na escola, com carimbo da Instituição e sem rasuras, a ser entregue à Central de 

Estágios. 

§3º Os documentos: Declaração de Estágio Realizado e Folha de Frequência de cada 

etapa da realização do Estágio Curricular Supervisionado, após a análise pelo Professor 

Supervisor de Estágios, bem como da aprovação e entrega do Relatório à Secretaria do 

Departamento, deverão ser entregues à Central de Estágios pelo aluno estagiário. 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21 Compete ao conselho do Departamento de Pedagogia dirimir as dúvidas referentes a 

interpretação deste Regulamento, bem como suprir possíveis lacunas, expedindo atos  

complementares, se necessários 

 

Art. 22 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelos órgãos competentes 

da UNITAU. 

 

Art. 23 Revogam-se todas as demais disposições existentes sobre a matéria no âmbito do 

curso de Licenciatura 
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Anexo C – Regulamento das Atividades Acadêmico-científico-culturais 

(AACC) 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° O presente Regulamento disciplina as Atividades Acadêmico Científico-Culturais 

(AACC) que compõem o currículo pleno dos curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade de Taubaté e dispõe sobre seu integral cumprimento, obrigatório para a colação 

de grau.   

 

Art. 2° As AACC são componentes curriculares obrigatórios e têm como objetivo geral ensejar 

aos alunos a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

Art. 3° As AACC, com carga horária total mínima de 140 (cento e quarenta) horas, para o curso  

de Licenciatura em Pedagogia, deverão ser cumpridas pelo aluno no decorrer do curso, 

conforme Deliberação CONSEP n° 242/2014. 

Parágrafo Único -  Para efeito de colação de grau, o aluno do curso de Licenciatura em 

Pedagogia  deverá cumprir a carga horária mínima de 140 (cento e quarenta) horas até o final 

do 6° semestre, para, assim, ter  direito a colar grau. As atividades realizadas que não forem 

validadas ao final de cada semestre, não poderão ser computadas no semestre seguinte. 

  

II - DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

 

Art. 4° São consideradas AACC, para fins de integralização da carga horária do currículo do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia:  

I Grupos de Estudos/Oficinas: participação em grupos de estudos/oficinas e em 

projetos e programas de pesquisa orientados por docentes da UNITAU e 

aprovados pelo Conselho do Departamento de Pedagogia.  

II Monitorias: monitorias em componentes curriculares pertencentes ao currículo do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia; monitorias em atividades escolares 

desenvolvidas por entidades oficiais, monitorias em laboratórios, disciplinas, 

grupos de eventos internos e externos.  

III Atividades e Eventos Acadêmicos: participação em eventos e projetos sociais 

desenvolvidos por entidades oficiais, mediante análise e parecer da Coordenação 

de AACC.  
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IV Atividades e Eventos Científicos: participação em congressos, palestras, 

minicursos e semanas pedagógicas ; publicação de resumos em anais de 

encontros de iniciação científica e congressos; publicação de artigos em revistas 

científicas; palestras e cursos ministrados pelo aluno.  

V Atividades e Eventos Sócio-político-culturais: participação em shows, 

plenárias, fóruns, cursos que não constem na matriz curricular de sua formação, 

mobilizações, atividades culturais, atendimento comunitário de cunho social, 

serviço voluntário, participação efetiva na organização de eventos realizados por 

entidades oficiais, entre outras, mediante análise e parecer da Coordenação de 

AACC.  

VI Atividades e Eventos de Extensão: participação em projetos e programas de 

extensão,   cursos técnicos de áreas afins, cursos livres, de idiomas, informática, 

entre outros, em instituições juridicamente constituídas, com participação e 

aprovação comprovadas; participação em encontros, jornadas, seminários e 

similares de áreas correlatas, representação estudantil, assistência comprovada a 

defesas de trabalhos de graduação, dissertação de mestrado e teses de 

doutorado.  

VII Iniciação à Docência: monitoria em disciplinas teóricas ou práticas (laboratórios, 

Escola de Aplicação), atuação como instrutor de curso de extensão relacionado 

com a formação acadêmica, apresentação de palestras relacionadas com 

disciplinas do curso e atividades de tutoria (acompanhamento de alunos dos 

semestres iniciais do curso).  

VIII Estágio extracurricular: Participação como estagiário em Instituições 

reconhecidas com contribuições educativas pertinentes aos objetivos da mesma. 

 

Parágrafo único – A carga horária máxima permitida para cada tipo de atividade está prevista 

no Anexo A deste Regulamento.  

  

III – DO COORDENADOR DE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

 

Art 5° O Coordenador de AACC é o responsável pela supervisão dessas atividades.  

 

§ 1° O Coordenador de AACC é indicado anualmente pelo Diretor do Departamento de 

Pedagogia.  

§ 2° A carga horária a ser atribuída ao Coordenador de AACC ficará a critério da Diretoria 

do Departamento de Pedagogia, conforme orientação da Pró-reitoria de Graduação.  

  

Art 6° Compete ao Coordenador de AACC:  
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I Planejar, organizar, dirigir, controlar e coordenar as AACC de acordo com este 

Regulamento;  

II Apresentar este Regulamento aos alunos e orientá-los sobre o integral 

cumprimento das AACC;  

III Receber, analisar, elaborar parecer e arquivar os requerimentos dos acadêmicos 

relativos às atividades apresentadas;  

IV Entregar à Diretoria do Departamento de Pedagogia relatório semestral com as 

atividades realizadas pelos alunos, para fins de lançamento posterior no histórico 

escolar;  

V Computar e registrar as AACC realizadas pelos acadêmicos em sistema próprio.   

 

IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art 7° Compete ao aluno comprovar, até o último semestre de seu curso, o cumprimento das 

AACC, apresentando à Coordenadoria os documentos originais e cópias para autenticação 

acompanhada de relatório, conforme calendário preestabelecido.  

 

§ 1° Os alunos matriculados no curso de Licenciatura em Pedagogia da UNITAU, por 

transferência de outras Instituições de Ensino Superior, devem comprovar a carga horária das 

AACC realizadas no curso de origem, por ocasião do requerimento para análise de currículo 

com fins de aproveitamento de estudos.  

 

§ 2° Cabe exclusivamente ao acadêmico a responsabilidade pelo cumprimento das horas 

referentes às AACC.  

 

§ 3° Compete ao professor Coordenador das AACC a análise do cumprimento dessas 

atividades e a elaboração de parecer sobre sua adequação.    

             

Art 8° Compete ao Conselho de Departamento de Pedagogia dirimir as dúvidas referentes à 

interpretação deste Regulamento, bem como suprir possíveis lacunas, expedindo atos 

complementares, se necessários.  

  

Art 9° Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelos órgãos competentes 

da UNITAU.  

  

Art 10 Revogam-se todas as demais disposições existentes sobre a matéria no âmbito do 

curso de Licenciatura em Pedagogia.  
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ANEXO I – QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

E RESPECTIVA CARGA HORÁRIA  

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

  
ATIVIDADES PERMITIDAS NA LICENCIATURA 

Carga 
Horária 
máxima 

1 Grupos de Estudo/ Oficinas 60 horas  

  Participação em grupos de estudo/oficinas em projetos ou programas de 
pesquisa orientados por docente da UNITAU (até dois ao longo do 
curso). 

Participação em grupos/oficinas em projetos e programas ou em outras 
Instituições de Ensino Superior ou de Pesquisa, aprovados pelo Conselho 
do Departamento de Pedagogia (até dois ao longo do curso).  

30 horas  

 

  

30 horas  

2 Monitorias 50 horas  

  Participação em Grupos de Estudo – Monitor (até duas ao longo do 
curso). 

Participação em grupos de Estudo – Integrante (até duas ao longo do 
curso). 

Monitorias em eventos internos e externos do Departamento de Pedagogia 
da UNITAU, desde que não seja bolsista da UNITAU (até duas ao longo 
do curso). 

20 horas  

 

10 horas 

 

20 horas 

3 Atividades e Eventos Acadêmicos 60 horas  

  Participação em Semana Pedagógica (Até três ao longo do curso).  

Presença em Defesas de Dissertações e Teses (Até duas ao longo do 

 curso). 

Presença em Defesas de Trabalho de Graduação (Até cinco ao longo do 
curso). 

Participação em Eventos (Palestras, Workshops de natureza acadêmica/ 
profissional) relacionadas com os objetivos do curso (Até cinco ao longo 
do curso).                                                                

20 horas 

20 horas  

     

10 horas 

  

10 horas     

4 Atividades e Eventos Científicos 80 horas 

  Apresentação de artigos em jornais e revistas especializados, em áreas 
afins ou em meios eletrônicos, congressos, simpósios, encontros, iniciação 
científica.  

Participação referente a publicação de Resumos, Artigos e Anais em 
Congressos, Simpósios, Encontros, Iniciação Científica, em áreas afins ou 
em meios eletrônicos.  

Publicação de resumos em anais e de artigos em revistas científicas 

30 horas  

 

 

20 horas 

 

30 horas 
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5 Atividades e Eventos Sócio-Político-Culturais 70 horas  

  Visita a Exposições. 

Visita a Instituições Culturais: Museus, Pinacotecas, Arquivos, Centros de 
Memória, Galerias de Arte, Observatórios, etc. (Até quatro ao longo do 
curso). 

Participação em Atividades Culturais – Cinema, Teatro, Coral, Dança, ...   
(Até seis ao longo do curso). 

Participação em Projetos Comunitários Sociais, Culturais, Políticos 
(Sindicatos, ONG’s, Entidades de Classe, Diretório Acadêmico, etc.). (Até 
duas ao longo do curso). 

10 horas  

40 horas 

     

10 horas 

 

10 horas 

 

6 Atividades e Eventos de Extensão 40 horas  

  Frequentar curso de extensão e/ou de aperfeiçoamento realizado em IES 
reconhecida pelo MEC, relacionado com a formação do aluno (Até duas ao 
longo do curso).  

Realização de cursos livres como: de idiomas, informática, entre outros, em 
instituições juridicamente constituídas ( Até duas ao longo do curso). 

20 horas 

 

 

20 horas 

7 Iniciação à Docência 30 horas  

  Escola da Família ( Até duas participações ao longo do curso).                               20 horas 

 
Leitura e Fichamento de artigos e periódicos (Até  quatro ao longo do 
curso). 

10 horas 

8 Estágio Extracurricular 40 horas  

 Participação como estagiário em Instituições reconhecidas com 
contribuições educativas pertinentes aos objetivos da mesma (Até duas  ao 
longo do curso). 

20 horas 

 

                                               

Anexo D – Listagem de links para consulta às Deliberações 

 

- Deliberação Consep nº 242/2014 - Matriz Curricular Curso de Pedagogia 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_242_20

14_1438085467.pdf  

-  Deliberação Consep nº 030/2016 - Calendário escolar 2016 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_20

16_1460469742.pdf  

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_242_2014_1438085467.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_242_2014_1438085467.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_2016_1460469742.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_030_2016_1460469742.pdf
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- Deliberação CONSEP 200/2015 - Rendimento escolar 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_20

15_1444223347.pdf  

- Deliberação CONSEP 300/2014 - Programa de Iniciação à Docência - PID 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_20

14_1430858122.pdf  

- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regulamenta o Sistema de Avaliação 

Institucional da Universidade de Taubaté 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009

.pdf  

- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regimento Interno da CPA 

http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010

.pdf   

- Deliberações CONSEP 226/2015, 227/2015, 228/2015 e 229/2015 – Mobilidade 

Acadêmica Nacional e Internacional 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_226_2015_1448628501.pdf 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_227_2015_1448629161.pdf  

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_228_2015_1448629326.pdf 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep

_229_2015_1448629506.pdf 

 

- Deliberações CONSEP 119/2013 e CONSEP 231/2015 NDE – Núcleo Docente 

Estruturante 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep
_119_2013_1375900668.pdf (Institui o NDE) 

 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep
_231_2015_1448629784.pdf (Regulamento NDE) 

 

 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_1430858122.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_2014_1430858122.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_2015_1448628501.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_226_2015_1448628501.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_2015_1448629161.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_227_2015_1448629161.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_2015_1448629326.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_228_2015_1448629326.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_2015_1448629506.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_229_2015_1448629506.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2013_1375900668.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_119_2013_1375900668.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_231_2015_1448629784.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_231_2015_1448629784.pdf
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