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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na cidade de São João del-Rei, localizada no sudeste do estado de Minas Gerais, na região 

de Campo das Vertentes. A Instituição foi criada no ano 2000, credenciada pela Portaria 

MEC nº 2.065 de 21/12/2000, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2000, então no 

status de Faculdade, com o nome IPTAN – Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

de Almeida Neves. 

No ato de sua criação, a Instituição se localizava na Rua Salomão Batista de Souza, 

no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei (MG), com os cursos superiores de Turismo 

(ingresso da primeira turma em 2001) e, logo após, Geografia e Direito (nessa ordem, com 

início respectivamente no 1º e 2º semestres de 2002). Mais tarde, migrou para o endereço 

onde funciona o campus atual, na Av. Leite de Castro, nº 1.101, Bairro das Fábricas, na 

mesma cidade. Desde o início, a Instituição visava a implantar cursos de formação superior 

que atendessem às necessidades locais e regionais, dada a vocação da cidade como um 

importante polo turístico nacional – decorrente de sua fundação há mais de 300 anos sob a 

égide da cultura barroca colonial – e também na transição de sua economia de um grande 

centro de produção têxtil para uma crescente demanda na área universitária, manifestada 

especialmente pelo fechamento de várias fábricas de produtos de tecelagem e pela criação 

de uma Fundação de Ensino Superior – atual Universidade Federal de São João del-Rei – 

que atraía e continua atraindo, até os dias hoje, uma parcela considerável de jovens de 

várias partes do estado e do país, criando alto impacto na economia são-joanense. Essa 

vocação acadêmica da cidade foi incrementada com a posterior criação do IF – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.   

 Com o passar dos anos, vários outros cursos superiores foram sendo criados na 

Instituição, seguindo o fluxo dessa crescente demanda na área acadêmica. Paralelamente 

à autorização e reconhecimento de novos cursos, foram-se incrementando as atividades de 

pesquisa científica e de extensão à comunidade, gerenciadas pela COPEX – Coordenação 

de Pesquisa e Extensão – de forma a atrelar maior embasamento e funcionalidade às 

atividades de ensino. Para isso, foram firmados convênios com a FAPEMIG – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – e com a FUNADESP – Fundação Nacional 
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de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular –, que se mantêm até os dias atuais na 

concessão de bolsas para desenvolvimento de projetos coordenados por professores 

mestres e doutores e envolvendo alunos de iniciação científica. 

 Atualmente, já como centro universitário (credenciado pela Portaria MEC nº 894 de 

25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/2017), através dos esforços 

empreendidos pela sua mantenedora, o UNIPTAN mantém outras parcerias e convênios 

para incremento e aperfeiçoamento das atividades nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a exemplo da sua participação no Consórcio STHEM Brasil, que congrega várias 

instituições do Brasil e do exterior em constante intercâmbio e troca de experiências 

especialmente no âmbito de modernas metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o 

UNIPTAN vem se especializando, de forma a oferecer ao seu alunado recursos e 

metodologias próprios desse método, trabalhando aspectos desde a adaptação física dos 

seus espaços acadêmicos até o aprimoramento de posturas docentes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. É nítido o avanço que a Instituição vem angariando nos últimos 

anos nesse quesito, o que se manifesta pela sua constante melhoria nos indicadores 

institucionais nas avaliações externas, bem como nos resultados obtidos pelos alunos nos 

ENADEs e nos exames dos órgãos oficiais de classe que regulamentam os profissionais de 

várias áreas. 

 Com o crescimento e amadurecimento acadêmicos, a Instituição investiu na criação 

de novos setores, avançando em políticas e ações relacionadas ao atendimento ao discente, 

à internacionalização, à empregabilidade, à inovação e ao empreendedorismo, 

paralelamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, integra o grupo 

Afya Educacional, com sede em Nova Lima (MG), que nasceu em 2019 congregando o 

UNIPTAN e outras dezenas de instituições de ensino superior presentes em todas as 5 

regiões do país, consolidando os mais de 20 anos de história desta Unidade e de várias 

outras. Com capital na bolsa norte-americana Nasdaq, o grupo Afya nasceu da fusão da 

NRE Educacional (maior grupo de faculdades de Medicina no Brasil) e da Medcel (marca de 

cursos digitais preparatórios para provas de residência médica).  

 O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – do UNIPTAN, elaborado em esforço 

conjunto pelos vários gestores, coordenadores, chefes de setores e técnicos-

administrativos, em suas variadas funções, reflete a realidade apresentada pela Instituição 

e projeta a mesma para um patamar de constantes avanços, o que pode ser exemplificado 

pelas propostas de criação de novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação 
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(lato sensu e stricto sensu), bem como pela expansão das práticas da pesquisa e da 

extensão. O Curso de Pedagogia se insere nesse contexto, uma vez que as suas 

particularidades estão contempladas claramente no PDI, que o considera como importante 

componente dentro do conjunto das ciências humanas, exatas, tecnológicas e da saúde que 

integram o todo do Centro Universitário. 

 Para atingir os objetivos institucionais e do Curso de Pedagogia, tanto o PDI quanto 

Projeto Pedagógico de Curso foram elaborados tomando por base o perfil do egresso do 

UNIPTAN, tanto no aspecto de uma formação esperada para o nosso alunado quanto no 

que se refere às vicissitudes apresentadas pelo perfil dos jovens que buscam os nossos 

cursos superiores, além das exigências claras do mercado de trabalho em constante 

mudança nos dias atuais. 

A política institucional no âmbito do curso do Pedagogia do UNIPTAN estimula 

projetos de ensino-aprendizagem que fomentam a inovação, a produção do conhecimento 

e a participação dos graduandos em atividades e compromissos da comunidade acadêmica 

e social. Focalizando estudos que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, o curso de 

Pedagogia propõe aos discentes a vivência de uma política que os leva a correlacionar teoria 

e prática e, principalmente, que os faz exercerem as 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. 

Tais aspectos são expressos nas diretrizes do Curso de Pedagogia do UNIPTAN na 

medida em que visam promover o desenvolvimento integral do aluno, centrando-se em 

competências e habilidades próprias do perfil do egresso. Privilegiando a formação por 

competências e habilidades, através de uma matriz curricular de curso estruturada de modo 

a favorecer a flexibilidade das disciplinas e a busca pela interdisciplinaridade, o curso de 

Pedagogia do UNIPTAN investe em projetos integradores e interdisciplinares alinhados com 

sua identidade e missão institucionais. 

Coordenado pela Coordenação de Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

o presente Projeto Pedagógico de Curso – PPC – foi elaborado através da reflexão, 

discussão e colaboração de todos os segmentos envolvidos direta e indiretamente na 

implementação do curso e orienta as decisões e ações tanto da gestão acadêmica quanto 

da administração pedagógica.  

A concepção educacional do curso visa a formação integral consistente do Pedagogo: 

formação teórica que se faz acompanhada do desenvolvimento de habilidades e 
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competências em estreita unidade entre teoria e prática, sólida formação ética, compromisso 

social e político dos estudantes, tendo em vista a participação no desenvolvimento e 

transformação da sociedade brasileira, via Educação. 

 

1.2 Objetivos do curso 

 

 Os objetivos do Curso de Pedagogia foram estabelecidos de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e em observância a toda a documentação que normatiza a educação 

superior no Brasil. Além disso, eles foram elaborados tendo em vista o perfil profissional do 

egresso para o qual o projeto foi elaborado, o contexto local de inserção do curso em 

questão, além do atendimento às necessidades regionais mais amplas, de forma que o 

egresso esteja apto a atuar não só na cidade de São João del-Rei e região, mas também 

em quaisquer outras, adaptando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. 

 Os conhecimentos e as práticas atuais, emergentes de modernas investigações na 

área do curso, foram também levados em consideração pelo Núcleo Docente Estruturante 

ao estabelecer as diretrizes do curso, revestindo os objetivos do mesmo de novas práticas 

que emergem no seu campo do conhecimento. 

 Assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos do Curso de Pedagogia: 

Objetivo Geral 

 Formar 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. É também objetivo do 

curso preparar o egresso para atuação em espaços não escolares que envolvam 

conhecimentos pedagógicos respondendo às demandas e especificidades das 

instituições de São João del-Rei e região.  

Isso se dará mediante aquisição de competências relacionadas com o desempenho 

da prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico e competente da docência, 

pautado nos valores e princípios políticos, éticos, estéticos e humanos, estimulando-os à 

pesquisa e ao auto aperfeiçoamento de modo a contribuir para a melhoria das condições do 

desenvolvimento da Educação Básica. 
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Objetivos Específicos  

 

 Planejar, executar, coordenar, acompanhar e avaliar tarefas próprias do setor da 

Educação, projetos e experiências educativas não-escolares, bem como de órgãos 

de gestão sistêmica. 

 Produzir e difundir o conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em 

contextos escolares e não-escolares. 

 Fortalecer o trabalho em instituições parceiras como as Escolas de Educação Básica 

de São João del Rei e região, bem como a Clínica Sinhá Neves (Santa Casa de 

Misericórdia) e Escola do Sistema Prisional de São João del-Rei. 

 

1.3 Perfil profissional do egresso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na Mesorregião de Campo das Vertentes, na região sudeste de Minas Gerais, numa cidade 

que possui atualmente 90.082 habitantes (Fonte: IBGE, 2019), distante 180 quilômetros da 

capital do estado (Belo Horizonte), num local que possui fácil acesso a outros grandes 

centros, como Juiz de Fora (MG), Lavras (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Essas 

características conferem à cidade e à região algumas particularidades que influenciam 

diretamente no perfil dos alunos que frequentam os cursos superiores da Instituição. Apesar 

de se tratar de uma IES que se localiza no interior do estado, com ampla disponibilidade de 

recursos de transporte, logística, informação e comunicação, abriga alunos com amplo 

acesso ao conhecimento, seja através do estudo presencial, seja através dos recursos 

proporcionados pelo ensino a distância através de várias instituições. 

 O mundo do trabalho apresenta demandas que vão além das necessidades locais, 

exigindo dos cursos superiores uma organização didático-pedagógica que atenda também 

a essa demanda ampliada. Tendo isso em vista, o Núcleo Docente Estruturante, com base 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, vislumbra um perfil de egresso 

cuja formação articula os conteúdos trabalhados no curso com as características do contexto 

apresentado. 
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 O egresso do Curso de Pedagogia compartilha suas características com os 

acadêmicos de outras instituições de ensino, haja vista que a cidade de São João del-Rei 

firma-se, cada vez mais, como uma cidade universitária, pela presença também da 

Universidade Federal de São João del-Rei e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sudeste de Minas Gerais, que, em conjunto com o UNIPTAN, conferem um novo 

perfil à cidade e região, substituindo antigas formas de economia e base de sustentação 

financeira das famílias em seu entorno. 

Em consonância com a missão institucional de “desenvolver e disseminar 

competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem profissionais capazes de 

transformar o Brasil a partir de suas regiões” o Curso de Pedagogia visa promover o 

aprendizado inovador, oportunizando a prática da pesquisa e extensão visando à 

permanente formação de cidadãos críticos, criativos e éticos foi traçado o perfil de seus 

egressos. Dessa forma o profissional que se deseja formar no Curso Pedagogia do 

UNIPTAN deverá mostrar-se competente para atuar como articulador pedagógico da escola 

e para lidar com processo educativo de forma global e integrada, superando a fragmentação 

das práticas escolares e dando-lhes unidade. Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia o aluno deverá ser preparado/a para o trabalho 

pedagógico na gestão e docência em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

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

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (Resolução CNE/CP 1/2006). O 

profissional desejado deve ainda estar capacitado para dentro desses níveis atuar com as 

especificidades da educação especial, educação de jovens e adultos, educação de relações 

afro descendentes, educação ambiental e outras áreas emergentes do campo educacional, 

bem como também estará apto para o exercício das funções do gestor escolar nas atividades 

de administração, supervisão escolar.  

O currículo do Curso de Pedagogia do UNIPTAN preconiza o ensino voltado também 

para os espaços não escolares antenados às demandas regionais. Atualmente alunos do 

curso de Pedagogia têm a oportunidade de vivenciar práticas pedagógicas no Sistema 

Prisional e no ambiente Hospitalar que os dota de competências para atuação em diferentes 

espaços.  
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Competências e habilidades profissionais do Pedagogo: 

O Curso de Pedagogia deve abranger conteúdos e atividades que constituam base 

consistente para a formação do educador capaz de atender o perfil já exposto. Nessa 

direção, as seguintes competências e habilidades, entre outras, devem ser desenvolvidas: 

 

 Atuação ética e compromissada com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

 Compreensão, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir 

para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 

intelectual, social; 

 Fortalecimento do desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização 

na idade própria; 

 Trabalho, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; 

 Reconhecimento e respeito às manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

 Ensino da Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

 Relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

 Promoção e facilitação de relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade; 

 Capacidade de identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas 

a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas e outras; 

 Consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-

ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, 

necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 
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 Trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais 

áreas do conhecimento; 

 Gestão das instituições contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

 Gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e avaliando projetos 

e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; 

 Realização de pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre 

alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 

experiências não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes 

meios ambiental ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização do 

trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

 Utilização de instrumentos próprios para construção de conhecimentos pedagógicos 

e científicos; 

 Estudo e aplicação crítica das diretrizes curriculares e outras determinações legais 

que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua avaliação 

às instâncias competentes. 

 

1.4 Estrutura curricular 

 

 A estrutura curricular do Curso de Pedagogia contempla as modernas exigências 

tanto da legislação que regulamenta o ensino superior no país quanto do próprio mercado 

de trabalho relativo à área do conhecimento em questão. 

 Tal estrutura pauta-se nos aspectos da: 

* flexibilidade da matriz curricular manifestada pela presença de disciplinas eletivas e de 

atividades de ensino e de extensão curriculares e extracurriculares em horários extraclasse; 

* interdisciplinaridade manifestada através de projetos integradores, em que professores e 

conteúdos se alternam para o desenvolvimento de atividades práticas que exigem a 

confluência de diversos tipos de conhecimentos trabalhados ao longo do curso; 

* acessibilidade metodológica, garantindo a ausência de barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, a exemplo da disponibilização de modernos recursos tecnológicos para todos os 

discentes; 
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* compatibilidade da carga horária total do curso, garantindo ao alunado o tempo de 

formação suficiente e necessário para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

com vistas ao perfil traçado para o egresso. 

 Na concepção da estrutura curricular do Curso de Pedagogia, desde os momentos 

iniciais de sua formação, até a consolidação das práticas mais recentes e atuais, vêm sendo 

privilegiados alguns aspectos fundamentais para a formação plena do alunado, tais como: 

 Oferta da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oficialmente instituída no 

UNIPTAN como obrigatória para os cursos de licenciatura e opcional – e, além disso, 

preferencial – para os cursos de bacharelado, reforçada pela constante oferta de 

cursos de extensão em Libras, gratuitos, em horários extraclasse, abertos a toda a 

comunidade interna e externa à IES. 

 Oferta de conteúdos online como forma de familiarização com a modalidade de ensino 

a distância, através de disciplinas da matriz curricular no sistema semipresencial. 

 Prática de metodologias ativas de aprendizagem, como forma de tornar o aluno o 

ponto central do seu processo educativo, revestindo o professor com o papel de 

mediador desse processo. A Instituição vem desenvolvendo, nos últimos anos, 

importantes ações nesse sentido, como: capacitações periódicas do corpo docente 

em metodologias ativas; criação de um grupo de estudos em metodologias ativas, 

responsável, entre outras coisas, pelas capacitações docentes e organização de 

publicações sobre o tema; remodelação das salas de aula em termos de mobiliário e 

equipamentos voltados para o desenvolvimento de práticas de ensino ativo.  

 

O Curso de Pedagogia em conformidade com as premissas apresentadas acima 

vem desde o ano de 2017, desenvolvendo dentro da estrutura curricular Projetos 

Integradores que perpassam todas as disciplinas de determinados períodos do curso. Os 

projetos foram propostos a partir do interesse dos alunos e atendendo à demanda da Clínica 

Pediátrica Sinhá Neves de revitalização da Brinquedoteca hospitalar e atendimento aos 

pacientes internados na Pediatria, bem como do interesse dos alunos em atuar no sistema 

educativo prisional através do Projeto Remição pela Leitura. 

 

1.4.1 Matriz curricular 

 

Modalidade: presencial 
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Grau: licenciatura 

Curso: Pedagogia 

Turno: noturno  

Carga horária: 3264 horas 

Vigência: 2021/1 

Total de vagas anuais: 120 vagas anuais 

Tempo minimo de integralização: 4 anos 

Tempo máximo de integralização: 8 anos 

 

Turma iniciada em 2018    

 CURRÍCULO PLENO DO CURSO PEDAGOGIA – LICENCIATURA  PLENA 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        

1º PERÍODO 

Tema Gerador do Trabalho Interdisciplinar: 

Disciplinas C/HSemanal C/H 

Semestral 

História da Educação I 4 66,6 

Psicologia da Educação I 4 66,6 

Sociologia da Educação I 4 66,6 

Metodologias Ativas do Ensino-Aprendizagem 2 33,3 

Língua Portuguesa EAD 2 33,3 

Didática Geral 2 33,3 

Metodologia Científica EAD 2 33,3 

Carga Horária Total 20 333 h 

 

2º PERÍODO 

Tema Gerador do Trabalho Interdisciplinar: 

Disciplinas C/H Semanal C/H 

Semestral 

História da Educação II 4 66,6 

Psicologia da Educação II: Desenvolvimento e Aprendizagem 4 66,6 

Sociologia da Educação II 4 66,6 

Filosofia da Educação I  2 33,3 

Filosofia  2 33,3 
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Informática Aplicada à Educação 4 66,6 

Carga Horária Parcial 20 333h 

Atividades Complementares  30h 

Carga Horária Total 363h 

 

3º PERÍODO 

Tema Gerador do Trabalho Interdisciplinar: 

Disciplinas/Temas C/H Semanal C/H 

Semestral 

Antropologia da Educação 2 33,3 

Organização da Educação Brasileira 2 33,3 

Filosofia da Educação II 4 66,6 

Alfabetização e letramento  4 66,6 

Alfabetização e Letramento Matemático 4 66,6 

Ética na Educação 2 33,3 

Tecnologias Educacionais I 2 33,3 

Carga Horária Parcial 20 333h 

Atividades Complementares  30 

Carga Horária Total 363 h 

 

4º PERÍODO 

Tema Gerador do Trabalho Interdisciplinar: 

Disciplinas/Temas C/H Semanal C/H 

Semestral 

Currículo, Planejamento e Avaliação na Educação Infantil 4 66,6 

Prática Pedagógica de Arte e Cultura 4 66,6 

Didática e Práticas Pedagógicas de Alfabetização 2 33,3 

Projeto Pedagógico  2 33,3 

Literatura Infantil 4 66,6 

Tecnologias Educacionais II 2 33,3 

O Pedagogo em espaços escolares 2 33,3 

Carga Horária Parcial 20 333h 

Estágio Curricular Supervisionado I - Atuação do Pedagogo: espaços  

escolares 

 80 

Atividades Complementares  30h 
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Carga Horária Total 443 h 

 

 

5º PERÍODO 

Tema Gerador do Trabalho Interdisciplinar: 

Disciplinas/Temas C/H Semanal C/H 

Semestral 

Fundamentos e metodologias aplicadas a Pedagogia Empresarial 2 33,3 

Fundamentos e Didática de Ciências da Natureza 4 66,6 

Projeto de Pesquisa 4 66,6 

Fundamentos e Didática da Educação Inclusiva 4 66,6 

O Pedagogo em espaços não escolares 2 33,3 

Fundamentos, Didática e Práticas da Educação Infantil 2 33,3 

Educação Prisional 2 33,3 

Carga Horária Total em hora/aula 20 333 h 

Estágio Curricular Supervisionado II - Atuação do Pedagogo: espaços não 

escolares 

 80h 

Atividades Complementares  30h 

Carga Horária Total 443h 

 

6º PERÍODO 

Tema Gerador do Trabalho Interdisciplinar: 

Disciplinas/Temas C/H Semanal C/H 

Semestral 

Seminários de Pesquisa I 2 33,3 

Disciplina Eletiva 2 33,3 

Fundamentos e metodologias aplicadas a Pedagogia Hospitalar 2 33,3 

Teorias Curriculares 2 33,3 

Fundamentos e Didática de Língua Portuguesa   4 66,6 

Fundamentos e Didática de Matemática 4 66,6 

Direitos Humanos 2 33,3 

O Pedagogo na docência em Educação Infantil    2 33,3 

Carga Horária Parcial 20 333h 

Estágio Curricular Supervisionado III – O Pedagogo na docência em Educação 

Infantil 

 80h 
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Atividades Complementares 30h 

Carga Horária Total 443 h 

 

7º PERÍODO 

Tema Gerador do Trabalho Interdisciplinar: 

Disciplinas/Temas C/H Semanal C/H 

Semestral 

Currículo, Planejamento e Avaliação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 2 33,3 

Fundamentos e Didática de Geografia 4 66,6 

Fundamentos e Didática de História 4 66,6 

Disciplina Eletiva  2 33,3 

Educação de Jovens e Adultos 2 33,3 

Seminários de Pesquisa II 2 33,3 

Meio Ambiente e Sustentabilidade 2 33,3 

O Pedagogo na docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental  2 33,3 

Carga Horária Parcial 20 333h 

Estágio Curricular Supervisionado IV – O Pedagogo na docência dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 

- 80h 

Atividades Complementares  30h 

Carga Horária Total 443h 

 

8º PERÍODO 

 

Tema Gerador do Trabalho Interdisciplinar: 

Disciplinas/Temas C/H Semanal C/H 

Semestral 

Disciplina Eletiva  2 33,3 

Políticas e Administração dos Sistemas Educacionais  2 33,3 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 4 66,6 

Avaliação Educacional 2 33,3 

Fundamentos e Didática de Educação Física  4 66,6 

Relações Étnico Raciais 2 33,3 

O Pedagogo na Gestão Educacional 2 33,3 

Metodologias ativas aplicadas a Educação Básica 2 33,3 

Carga Horária Parcial 20 333h 



14 
 

Estágio Curricular Supervisionado V – Atuação do Pedagogo na Gestão 

Educacional 

- 80h 

Atividades Complementares 20h 

Carga Horária Total 433h 

 

Conteúdos Curriculares:   2664 horas  

Estágio Supervisionado: 400 horas 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais: 200horas 

Carga Horária total:  3264 horas 

 

RELAÇÃO DE DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

1. Corporeidade, Expressão e Arte – Carga Horária 33,3 

2. Relações Humanas no Contexto Escolar – Carga Horária 33,3 

3. Escola e Movimentos Sociais – Carga Horária 33,3 

4. Práticas de Música Aplicada a Educação – Carga Horária 33,3 

5. Sociologia das Relações Família-Escola - – Carga Horária 33,3 

6. Cultura Religiosa – Carga Horária: 33,3 

7. BRAILE – Carga Horária: 33,3 

8. Educação na Terceira Idade – Carga Horária: 33,3 

9. Leitura e Produção de sentido - Carga Horária: 33,3 

10. Projeto de Leitura - Carga Horária: 33,3 

 

1.4.2 Ementário e bibliografias básica e complementar 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I 

 

Carga horária: 66,6  h 

 

EMENTA:  
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A disciplina contempla a discussão da história da sistematização do ensino no Brasil desde 

a época colonial até o Império e vislumbra apontamentos sobre o tema no Brasil República. 

Discute, também, as diferentes perspectivas educativas sob a ótica cultural.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro, São Paulo: Ática, 2001. 2008.  

LIBANEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez, 2014. 

VEIGA, Gyntia Greive; FONSECA, Thais Nívia de Lima e. História e historiografia da 

educação no Brasil, Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, formação dos professores e globalização: 

questões para educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536311630, acesso em: 11/02/2018 

GHIRALDELLI, Paulo Júnior. Filosofia e história da educação brasileira: da colônia ao 

governo Lula, Barueri, SP: Manole, 2009. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443361acesso em: 11/02/2018 

HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da Educação brasileira: leituras, São Paulo: 

Cengage Learning Edições LTDA, 2003.disponível em: 

 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114023, acesso em: 11/02/2018.  

 

MORAIS, Christiane, PONTES Écio Antônio, ARRUDA, Maria Aparecida (org.). História da 

Educação: ensino e pesquisa, Belo Horizonte: Autêntica, 2006. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179437 acesso: 11/02/2018 

 

SHIGUNOV, Alexandre neto. História da Educação brasileira: do período colonial ao 

predomínio das políticas educacionais neoliberais. São Paulo: Salta, 2015. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498390, acesso em: 11/02/2018.  

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179437
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498390
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DISCIPLINA:  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Caracterização e história da Psicologia, seu objeto de estudo, suas principais teorias e áreas 

de conhecimento. Psicologia do Desenvolvimento e fatores que influenciam o 

desenvolvimento humano. As teorias do desenvolvimento humano. A construção da vida 

afetiva e a influência das emoções, afetos, sentimentos e vínculos amorosos no 

desenvolvimento humano. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOODEWIN, C. James. História da psicologia moderna. 4.ed.. São Paulo: Cultrix, 2015.  

PENNA, Antônio Gomes. Introdução à psicologia genética de Piaget. Rio de Janeiro: 

Imago, 2001.  

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEE, Helen. A criança em desenvolvimento.9ed. Porto Alegre: ARTMED,2003. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books Acesso em:09/02/2018. 

 

 

BOCK, Ana Mercês Bahia; TEIXEIRA, Maria de Lourdes; FURTADO, Odair. Psicologia 

Fácil.1ed. São Paulo: SARAIVA, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502144507/cfi/4!/4/4@0.00:0.00  

Acesso em: 09/02/2018. 

SALLES, Jerusa F. de; HAASE, Vitor G.; MALOY-DINIZ, Leandro F. (Orgs.) 

Neuropsicologia do Desenvolvimento – Infância e Adolescência. São Paulo: ARTMED, 

2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712849/cfi/6/20!/4/4/28/2@0:0 

Acesso em: 09/02/2018. 
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SCHULTZ, Duane P. Historia da psicologia moderna. Tradução Marilia de Moura 

Zanella, Suely Sonoe Murai Cuccio e Cintia Naomi Uemura. -- São Paulo: Cengage 

Learning, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522120826/cfi/2!/4/4@0.00:61.1  

Acesso em: 09/02/2018. 

 

MYERS, David G. Psicologia. 9ed. São Paulo: LTC, 2016. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2082-2/cfi/0!/4/4@0.00:53.6 

Acesso em: 09/02/2018. 

 

DISCIPLINA: A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA 

Relação entre saber e poder, problematizando o conhecimento adquirido na escola e o papel 

desempenhado pelo Estado Capitalista como educador. História da constituição da 

Sociologia da Educação enquanto campo de conhecimento científico. Principais correntes 

sociológicas clássicas. Contribuições da Sociologia da Educação para a compreensão da 

Educação Básica no Brasil. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, Maria Lígia de O., OLIVEIRA, Márcia Gardênia M. Um 

toque de clássicos: Marx, Durkheim, Weber.  2 ed. Rev. Ampl.. Belo Horizonte:  UFMG, 

2003. 

NOGUEIRA, Maria A.; CATANI, Afrânio M., (org.). Pierre Bourdieu: Escritos de educação. 

Petrópolis: Vozes, p. 7-15. 

DURKHEIM, Emile. Educação e Sociologia.  São Paulo: Hedra, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

APPLE, Michael W.; BALL, Stephen J.; GANDIN, Luís Armando. Sociologia da Educação: 

Análise Internacional. Porto Alegre: Penso Editora, 2013. Disponível em 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848329/cfi/8!/4/2@100:0.00. 

Acesso em 05 de fevereiro de 2018. 

DEMO, Pedro. Introdução à Sociologia: Complexidade, Interdisciplinaridade e 

Desigualdade Social.  São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466047/cfi/3!/4/4@0.00:66.1. 

Acesso em 05 de fevereiro de 2018. 

KALBERG, Stephen. Max Weber: uma introdução. Trad. Vera Pereira. Rio de Janeiro: Zahar 

Editora. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537804667/cfi/6/4!/4/2/4@0:0. 

Acesso em 05 de fevereiro de 2018. 

MARX, Karl. O capital / Karl Marx; resumo dos três volumes por Julian Borchardt; tradução 

de Ronaldo Alves Schmidt. - 7. ed. resumida. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2012. 396p.

 Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2364-

9/cfi/7!/4/4@0.00:60.7. Acesso em 05 de fevereiro de 2018. 

SCHAEFER, Richard T. Sociologia. Tradução: Eliane Kanner, Maria Helena Ramos Bononi 

; revisão técnica: Noêmia Lazzareschi, Sérgio José Schirato. – 6. ed. – Dados eletrônicos. – 

Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553161/cfi/1!/4/4@0.00:41.1. 

Acesso em 02 de fevereiro de 2018. 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIAS ATIVAS DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Carga Horária: 33,3 h 

 

 

EMENTA 

Sistema educacional baseado no iluminismo X Sistema educacional baseado no 

conectivismo. As relações entre aprendizagem ativa e a geração Z. A taxonomia de Bloom 

como norte para elaboração de atividades centradas no estudante. Ferramentas, com e sem 

o uso de tecnologia, que auxiliam a elaboração de propostas de aprendizagem ativa. A teoria 

conectivista e as mudanças na educação, reconfigurando o papel do professor e do aluno. 

A adequação do processo avaliativo a uma proposta ativa de aprendizagem 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GADOTTI, Moacir.  Autonomia da escola: princípios e propostas.  7.ed. São Paulo: 

Cortez,2013. 

LIBÂNEO, José Carlos. LIBÂNEO, José Carlos. Concepção dialética da Educação: um 

estudo introdutório. São Paulo: Cortez, 2012. 

TOSI, M.R. Didática Geral: um olhar para o futuro. São Paulo: Alinea, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BACICH, Lilian; MORAN, José (Orgs.). Metodologias para uma educação inovadora: uma 

abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018 (Série Desafios da Educação).  

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584291168/cfi/6/2!/4/2/4@0:0>. 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

FREIRE, Rogéria Alves. A didática no ensino superior:– o processo de ensino e 

aprendizagem.  São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123643>. Acesso em: 14 fev. 

2018. 

SANTOS, Ana Maria Rodrigues. Planejamento, avaliação e didática. Cengage 

Learning.  São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16>. Acesso em 

10 fev. de 2018. 

VICKERY, Anitra  Aprendizagem ativa nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Tradução: Henrique de Oliveira Guerra. Porto Alegre: Penso, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290697/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=Ca

pa.xhtml]!>. Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

ZITKOSKI, Jaime José . Paulo Freire e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2006 

(Coleção Pensadores & Educação). Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565381963/cfi/0>. Acesso em: 16 

fev. 2018. 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA EAD 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123643
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16
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Carga horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Noções de texto e de textualidade: leitura, análise, o texto e sua dimensão - relações internas 

e externas – intertextualidade, intencionalidade e situacionalidade; coerência e coesão. 

Coerência: interna e externa. Coesão: sinônimos e elipses; classes de palavras – pronomes 

demonstrativos e relativos; conjunções e suas especificidades semânticas e de uso: 

adversativas, concessivas, finais, conclusivas, causais e consecutivas. Tipologia Textual: 

descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Produção de texto dissertativo-

argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Análise de enunciados de 

questões dissertativas: verbos de comando. Gêneros textuais: artigos científicos, gráficos e 

infográficos, tabelas. Variação linguística. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CEGALLA, Domingos Paschal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a nova 

ortografia da língua portuguesa. 48ª ed. São Paulo: Nacional, 2008 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 4ª ed. São Paulo: Ática, 

2003. 

VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Antonio Carvalho; ALMEIDA, Valeria Silva Rosa. Português básico: gramática, 

redação, texto. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466009/pageid/0>. Acesso em: 

15 fev. 2018. 

AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972/pageid/0>. Acesso em: 

15 fev. 2018. 

BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 8ª ed. São 

Paulo: Método, 2017. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975975/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Como escrever textos: gêneros e sequências 

textuais. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011135/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

html01]!/4/2/2@0:0.00>. Acesso em: 15 fev. 2018. 

SILVA, Alexsandro; Pessoa, Ana Cláudia; Lima, Ana. Ensino de gramática: reflexões 

sobre a língua portuguesa na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172414/pageid/0>. Acesso em: 

15 fev. 2018. 

 

DISCIPLINA: DIDÁTICA GERAL  

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

O percurso da Didática até a contemporaneidade. As abordagens da Didática. A natureza, 

os princípios e fundamentos da ação docente. Didática e tendências pedagógicas. As 

relações pedagógicas no espaço escolar e o processo de ensino na escola. Fracasso, 

sucesso, permanência, longevidade e evasão escolar.  O planejamento como instrumento 

de organização do trabalho docente. Dimensões políticas e pedagógicas do ato de planejar. 

Tipos de planos: planos de curso, unidade, aula; projetos de ensino e seqüência didática. 

Planejamento do trabalho docente na perspectiva disciplinar e interdisciplinar.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, V.M. A didática em questão. 25 ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

HENGEMÜHLE, Adelar. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. 7 ed. Vozes, 

Petrópolis, 2011 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico social dos 

conteúdos. São Paulo: Edições Loyola, 2006.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org.).  Ensinar a 

ensinar: didática para a escola fundamental e média.  São Paulo: Cengage Learning, 

2012. Disponível em : 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114009/pageid/2. Acesso em 12 

fevereiro de 2018. 

FREIRE, Rogéria Alves. A didática no ensino superior:– o processo de ensino e 

aprendizagem.  São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123643. Acesso em: 14 

fevereiro2018. 

MALHEIROS, Bruno Taranto. Didática geral. Rio de Janeiro: LTC 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2156-0. Acesso em 08 

fevereiro de 2018. 

SANTOS, Ana Maria Rodrigues. Planejamento, avaliação e didática. Cengage Learning.  

São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16. Acesso em 10 

fevereiro de 2018. 

ZABALA, Antoni et al. Didática geral. Tradução: LIMA, Carlos Henrique Lucas.Porto Alegre: 

Penso, 2016. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290918. Acesso 

em: 10 fevereiro 2018. 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA EAD  

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica relativos às pesquisas 

acadêmicas: conhecimento científico, método científico e pesquisa científica. Trabalhos 

Científicos: resumo, resenha, fichamento, projeto, artigo científico, monografia e seminário. 

Normas de formatação de trabalhos científicos de acordo com os padrões da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Plágio na pesquisa. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João 

del-Rei: IPTAN, 2016. 

CERVO,  A. L.; BERVIAN,  P. A.  Metodologia científica. 5. ed.  São Paulo:  Prentice Hall,  

2009. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 

Saraiva, 2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0>. Acesso em: 07 

fev. 2018. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Fundamentos de metodologia científica. 8 ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!/4/2/4@0:0.00>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica, 2ª ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0>. Acesso em: 07 

fev. 2018. 
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SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II 

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA 

Escola Nova do século XX. Movimentos Educacionais e reformas. Teorias pedagógicas e 

seus reflexos na constituição do modelo escolar. Fundamentos históricos da educação e da 

escola no Brasil republicano. Os Manifestos dos Pioneiros da Educação, as Reformas 

Educacionais e a gestão das políticas educacionais na perspectiva historiográfica no Brasil. 

A Legislação Educacional Brasileira sob a luz da História da Educação. Questões atuais da 

educação e suas raízes históricas. Problemas e Perspectivas da educação contemporânea. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PILLETTI, Claudino e PILLETTI, Nelson. História da educação. São Paulo: Ática, 2014.  

RAMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 40.ª edição - Petrópolis: 

Vozes, 2014  

VEIGA, C. G.; FONSECA, T. N. L. (org.) História e historiografia da educação no Brasil. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2008  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FILHO, Luciano Mendes Faria. Pensadores sociais e história da educação, 3rd edição. 

Autêntica Editora, 06/2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179291/pageid/0 Acesso em: 16. 

Jul. 2018 

FONSECA, Thais Nivia de e. História & Ensino de História, 3rd edição. Autêntica Editora, 

06/2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172124/pageid/0 Acesso em: 16. 

Jul.2018 

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Editoria Ática, 2003 

Disponível em: http://acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/2787? Acesso em: 16. 

Jul. 2018 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179291/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172124/pageid/0
http://acervo.paulofreire.org:8080/xmlui/handle/7891/2787


25 
 

NETO, Shigunov, Alexandre . História da Educação Brasileira: Do Período Colonial ao 

Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. Atlas, 4/2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498390/pageid/0 Acesso em: 16. 

Jul. 2018 

PORTES, Écio Antônio, MORAIS, Christianni Cardoso, ARRUDA, Maria 

Aparecida. História da Educação - Ensino e pesquisa. Autêntica Editora, 

06/2007.  Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179437  

Acesso em: 16. Jul. 2018 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II: DESENVOLVIMENTO E 

APRENDIZAGEM 

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA 

A aprendizagem e a construção do conhecimento. Análise dos desdobramentos das 

propostas teóricas da aprendizagem a partir da Psicologia na prática escolar. O papel da 

linguagem no desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem. Cognição, afetividade e 

psicomotricidade.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed,2011. 

GUZZO, Raquel Desenvolvimento Infantil: família, proteção e risco. Campinas: Alínea, 

2007.  

VYGOSTKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTUNES, Celso. Novas maneiras de ensinar novas formas de aprender. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536313139/cfi/2!/4/4@0.00:2.75 

Acesso em: 16/07/2018. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498390/pageid/0
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GAMEZ, Luciano Psicologia da educação. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2240-6/cfi/5!/4/4@0.00:52.7 

Acesso em: 16/07/2018. 

SANTROCK, John W. Psicologia educacional. Porto Alegre: AMGH, 2010. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308559/cfi/2!/4/4@0.00:43.1 

Acesso em: 16/07/2018. 

GHIRALDELLI Junior, Paulo As lições de Paulo Freire / Paulo Ghiraldelli Jr.. – Barueri, SP 

: Manole, 2012. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448977/cfi/0. Acesso em 17 de 

julho de 2018. 

TORRES SANTOMÉ, Jurjo. Currículo escolar e justiça social [recurso eletrônico]: ocavalo 

de Troia da educação / Jurjo Torres Santomé ; tradução: Alexandre Salvaterra ; revisão 

técnica: Álvaro Hypolito. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Penso, 2013. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848169/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em 17 de julho de 20018. 

 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

As posturas teórico-práticas ante os problemas da escola pública brasileira e suas 

contribuições na relação entre escola e trabalho. As desigualdades sociais diante da escola, 

recorrente e central no campo dessa disciplina. Teoria da Reprodução Cultural de Pierre 

Bourdieu. Temas atuais/emergentes articulados nos processos macro e micro-sociológicos.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

APPLE, Michael W. Ideologia e currículo / Tradutor: Vinícius Figueira. 3.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, Maria Lígia de O., OLIVEIRA, Márcia Gardênia M. Um 

toque de clássicos: Marx, Durkheim, Weber.  2 ed. Rev. Ampl.. Belo Horizonte:  UFMG, 

2003. 
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NOGUEIRA, Maria A.; CATANI, Afrânio M., (org.). Pierre Bourdieu: Escritos de educação. 

Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APPLE, Michael W.; BALL, Stephen J.; GANDIN, Luís Armando. Sociologia da Educação: 

Análise Internacional. Porto Alegre: Penso Editora, 2013. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848329/cfi/8!/4/2@100:0.00. 

Acesso em 17 de julho de 2018. 

GHIRALDELLI Junior, Paulo As lições de Paulo Freire / Paulo Ghiraldelli Jr.. – Barueri, SP : 

Manole, 2012. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448977/cfi/0. Acesso em 17 de 

julho de 2018. 

NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio M. Martins. Bourdieu & a Educação/Maria 

Alice Nogueira, Cláudio M. Martins Nogueira. – 4. ed.– Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2014. 128 p.– (Pensadores & Educação). Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582170113/cfi/0. Acesso em 18 de 

julho de 2018. 

SCHAEFER, Richard T. Sociologia. Tradução: Eliane Kanner, Maria Helena Ramos Bononi 

; revisão técnica: Noêmia Lazzareschi, Sérgio José Schirato. – 6. ed. – Dados eletrônicos. – 

Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553161/cfi/1!/4/4@0.00:41.1. 

Acesso em 02 de fevereiro de 2018. 

TORRES SANTOMÉ, Jurjo. Currículo escolar e justiça social [recurso eletrônico]: o cavalo 

de Troia da educação / Jurjo Torres Santomé ; tradução: Alexandre Salvaterra; revisão 

técnica: Álvaro Hypolito. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Penso, 2013. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848169/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em 17 de julho de 20018. 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I 

 

Carga horária: 33,3  h 
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EMENTA: 

Enfocar os aspectos filosóficos do fenômeno educacional numa abordagem conceitual e 

prática. As práticas sociais cotidianas como práticas educativas, tomando por base as 

relações entre política e processo de socialização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. 3.ed.São Paulo: Moderna, 2014. 

LUCKESI, Cipriano Carlos.  Filosofia da educação. 3.ed.São Paulo: Cortez, 2014. 

ROUSSEAU, J. J. Emilio ou da Educação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A. 1992. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIGHOUSE, Tim: WOODS, David. Como fazer uma boa escola? Porto Alegre: ArtMed, 

2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323947/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 16 jul. 2018. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes. Pensadores sociais em história da educação. 3 ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2011.  Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179291/cfi/4!/4/4@0.00:49.9. 

Acesso em 18 de julho de 2018 

MARCONDES, Danilo, FRANCO, Irley F. A filosofia: O que é? Para que serve?. Zahar, 

06/2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537807149/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=b

ody001]!/4/2/2@0:0.133.  Acesso em: 17 jul. 2018. 

REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. 4ª edição. Saraiva, 07/2002. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502135444/pageid/0. Acesso em: 17 jul 

2018 

STEGMÜLLER, Wolfgang. A Filosofia Contemporânea - Introdução Crítica. 2ª edição. 

Forense, 02/2012. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323633. Acesso em: 17 jul.2018. 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537807149/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=body001%5d!/4/2/2@0:0.133
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537807149/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=body001%5d!/4/2/2@0:0.133
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502135444/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323633
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Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

A relação existente entre saber e poder, problematizando o conhecimento adquirido na escola 

e o papel desempenhado pelo Estado Capitalista como educador. Para tanto, abordar-se-á 

as origens da filosofia da educação na Grécia antiga, sobretudo, na República de Platão, 

explicitando o papel educacional para a formação do cidadão e para o bem-estar da Polis. Em 

seguida, passar-se-á ao estudo do Emílio de Rousseau, enfocando tanto a crítica ao modelo 

clássico educacional quanto o estabelecimento das bases modernas da educação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PLATÃO. A república. São Paulo: Martin Claret, 2003. 

________. A república. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 

ROUSSEAU, J. J. Emilio ou da Educação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A. 1992. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JR., GHIRALDELLI, Paulo. A Aventura da Filosofia: de Parmênides a Nietzsche. Manole, 

01/2010. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520443408/pageid/0 . Acesso 

em: 17 jul 2018. 

MARCONDES, Danilo, FRANCO, Irley F. A filosofia: O que é? Para que serve?. Zahar, 

06/2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537807149/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=b

ody001]!/4/2/2@0:0.133.  Acesso em: 17 jul. 2018. 

REALE, Miguel. Introdução à Filosofia, 4ª edição. Saraiva, 07/2002. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502135444/pageid/0. Acesso em: 17 jul 

2018. 

STEGMÜLLER, Wolfgang. A Filosofia Contemporânea - Introdução Crítica, 2ª edição. 

Forense, 02/2012. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323633. Acesso em: 17 jul.2018. 

WEYNE, Bruno Cunha. O princípio da dignidade humana: reflexões a partir da filosofia de 

kant, 1ª Edição.. Saraiva, 10/2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502182806/pageid/0. Acesso em: 17 

jul. 2018. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520443408/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537807149/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=body001%5d!/4/2/2@0:0.133
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537807149/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=body001%5d!/4/2/2@0:0.133
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502135444/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323633
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502182806/pageid/0
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DISCIPLINA: INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária:66,6 h 

 

EMENTA: 

Tecnologias de Informação e Comunicação: aplicações e contextualizações na sociedade. 

A informatização da sociedade e o desafio da inclusão digital. A Tecnologia e os impactos 

nas concepções de tempo, espaço e conhecimento. Ciberespaço e cibercultura. Informática 

como recurso administrativo-pedagógico. Uso de hardwares e softwares como apoio ao 

professor em suas atividades docentes. Introdução ao computador: componentes de 

hardware, princípios de funcionamento do Software, operações básicas em um Sistema 

Operacional. Conhecimentos básicos sobre ferramentas de informática aplicadas a 

educação: editor de textos, planilhas eletrônicas, software de apresentação. Utilizações da 

Informática no processo de pesquisa 

. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BUNIN, Rachel Biheller. ENGELEIT. Vamos usar o computador! São Paulo: Ática, 2000. 

MEIRELES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com 

microcomputadores. São Paulo:  

Pearson, 2004. 

NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABDALLA, Samuel Liló; GUESSE, André. Informática para Concursos. Saraiva, 2012. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502180642/pageid/7>. Acesso em: 

23 jul. 2018. 

FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. 2ª ed. Editora Érica, 2014. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536519326/pageid/5>. Acesso 

em: 23 jul. 2018. 

MANZANO, André Luiz G.; MANZANO, Maria Izabel G. Estudo Dirigido de Informática 

Básica. 7ª ed. Érica, 2009. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536519111/pageid/18>. Acesso em: 

23 jul. 2018. 
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MARÇULA, Marcelo; FILHO, Pio Benini. Informática - Conceitos e Aplicações. 4ª ed. 

Érica, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536505343/pageid/0>. Acesso em: 

23 jul. 2018. 

SANTOS, Aldemar Araújo. Informática na Empresa. 6ª ed. Atlas, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499175/pageid/8>. Acesso em: 

23 jul. 2018. 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 

 

DISCIPLINA : ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Conceitos básicos de antropologia e suas abordagens. Noções de cultura, etnocentrismo e 

relativismo cultural. Cultura da infância. Antropologia e a Educação. Contribuições da 

antropologia para a educação, para estudo das instituições como escola, trabalho. Escola, 

cotidiano e educação. Método de pesquisa etnográfico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LARAIA, R. DE B. Cultura: um conceito antropológico. 20 ed. ed. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2006. 

MARCONI, M. DE A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. 7a ed. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015.  

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 10a reimpr ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANGROSINO, M. Etnografia e observação participante - coleção pesquisa qualitativa. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536321387/pageid/0>. 

Acesso em: 18 out. 2019. 
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COHN, C. Antropologia da criança. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537802892/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idre

f=cov01]!/4/2[cover-image]/2@0.00:0.00>. Acesso em: 18 out. 2019. 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2397-7/pageid/5>. Acesso em: 

18 out. 2019. 

MARTINS, E. C. R. Cultura e poder, 2a edição. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502110717/pageid/0 > Acesso em: 

18 out. 2019. 

MATTOS, C. L. G. DE; CASTRO, P. A. DE. Etnografia e educação: conceitos e usos. 

Disponível em: <http://books.scielo.org/id/8fcfr>. Acesso em: 14 out. 2018. 

 

DISCIPLINA : ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Carga horária: 33,3 

 

EMENTA:  

Função social da educação. Estado e educação – Implicações econômicas e políticas.  

Estudo e análise da organização do sistema educacional brasileiro em seus aspectos sócio-

políticos e legais-administrativos. Estudo do contexto educacional: aspectos formais e não 

formais. Estudo das legislações educacionais vigentes: LDBEN (Lei Federal nº 9.394/96, de 

20/12/1996)), Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 2506/2014), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006). 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEMO, Pedro. A LDB. Ranços e Avanços. 23 ed. Campinas: São Paulo: Papirus, 2012.  

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabre. Educação 

Escolar: políticas, estrutura e organização.2.ed. São Paulo: Cortez,2000. 

SOUZA, Paulo N.P. de; Silva. E.B. Como Aprender a Aplicar a Nova LDB. São Paulo: 

Pioneira,1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BRASIL. Ministério da Educação CNE/CEB nº.01 – Diretrizes para Educação Infantil. 

Brasília,1999. Disponível em: portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2009-pdf/2321-rceb001-

99 Acesso em: 14/02/2018. 

BRASIL. Ministério da Educação CNE/CEB nº.01 – Diretrizes para Ensino Médio. 

Brasília,1998. Disponível em: portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1998/pceb015_98.pdf 

Acesso em: 14/02/2018. 

BRASIL. Ministério da Educação CNE/CEB nº.02 – Diretrizes para Ensino Fundamental.  

Brasília,1998. Disponível em: 

www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select... Acesso em: 

14/02/2018. 

CARVALHO, José Sérgio Reflexões Sobre Educação, Formação e Esfera Pública. São 

Paulo: Penso Editora, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848015/recent. Acesso em: 

14/02/2018. 

CASTRO, Cláudio Moura e Os tortuosos caminhos da educação no Brasil: pontos de vista 

impopulares. São Paulo: Penso Editora, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848770/recent. Acesso em: 

14/02/2018 

SANT’ANNA, Geraldo José Planejamento, Gestão e Legislação Escolar – 1 ed. São Paulo. 

Érica, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536522319/cfi/2!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: 14/02/2018. 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II 

 

Carga horária: 66,6  h 

 

EMENTA 

A Filosofia e sua importância. A Filosofia da Educação e seu campo de atuação. Reflexões 

sobre a escola e as práticas docentes. Temáticas relativas a reflexão filosófica alinhadas a 

atualidade e a realidade educacional. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.  

PLATÃO, Corvisiere Eurico. A República. São Paulo: Nova Cultural, 1997.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAUMAM, Zygmunt. Vida para o Consumo: a transformação das pessoas em 

mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537808603. Acesso em fevereiro de 

2018.  

GHIRALDELLI, Junior. CASTRO , Susana de. A Nova Filosofia da Educação. Barueri, 

SP: Manole, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444986. Acesso em fevereiro de 

2018.  

GHIRALDELLI, Junior, Paulo. As lições de Paulo Freire. Barueri, SP: Manole, 2012. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448977. Acesso 

em fevereiro de 2018. 

PERISSÉ, Gabriel. Introdução à Filosofia da Educação. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179468 . Acesso em fevereiro de 

2018. 

RACHELS, James. A coisa certa a fazer: leituras básicas sobre filosofia.  tradução 

técnica: Delamar José Volpato Dutra. – 6. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554083. Acesso em fevereiro de 

2018.  

 

DISCIPLINA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Carga horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537808603
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444986
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448977
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179468
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554083
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Alfabetização, letramento e a cultura escrita. O processo de construção/aquisição da escrita. 

Os níveis da escrita e estratégias para sua evolução. O processo de alfabetização e 

letramento: conceitos e concepções teóricas de aquisição e desenvolvimento da linguagem 

escrita. Práticas linguístico-discursivas e formação do leitor e do escritor. Práticas de 

alfabetização e letramento. O processo de avaliação na alfabetização e estratégias de 

organização do ensino e do espaço escolar. Propostas específicas para alfabetização e 

recursos didáticos alfabetizadores. Os métodos de alfabetização.  A relação autor-leitor-texto 

em situações discursivas diferenciadas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONTIJO, Cláudia. O processo de alfabetização: novas contribuições. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2005. 

_______________. Letramento: um tema em três gêneros. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Izabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia 

Fontes (Orgs.). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 

2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582178843/cfi/0>. Acesso em: 14 

fev. 2018. 

COSTA VAL, Maria da Graça (Org.). Alfabetização e língua portuguesa: livros didáticos e 

práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2009 (Col. Linguagem e Educação). 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582176429/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>.  

Acesso em: 14 fev. 2018. 

LOTSCH, Vanessa de Oliveira. Alfabetização e letramento I. Cengage Learning: São 

Paulo, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123568/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 14 fev. 2018. 

LOTSCH, Vanessa de Oliveira. Alfabetização e letramento: uma visão geral. Cengage 

Learning: São Paulo, 2016. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123575/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. 

Acesso em: 14 fev. 2018. 

MALUF, Maria Regina; CARDOSO-MARTINS, Cláudia (Orgs.). Alfabetização no século 

XXI: como se aprende a ler e a escrever. Porto Alegre: Penso, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848756/cfi/0!/4/4@0.00:60.3>. 

Acesso em: 14 fev. 2018. 

 

DISCIPLINA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO MATEMÁTICO  

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Estudo dos pressupostos teórico-metodológicos sobre a alfabetização matemática voltados 

para o letramento; a organização do trabalho e as possibilidades pedagógicas que 

favorecem a compreensão de conceitos matemáticos na vivência da criança; o papel do 

lúdico na alfabetização matemática, as práticas pedagógicas e a avaliação na perspectiva 

do letramento matemático na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BASSEDAS, Eulália, HUGUET, Teresa, SOLÉ, Isabel. Aprender e Ensinar na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

FONSECA, M. C. F. R. Letramento no Brasil: Habilidades Matemáticas. São Paulo: Ação 

Educativa, 2004. 

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTANHEIRA, M. L.;MACIEL, F. P.;MARTINS, R. F. Alfabetização e Letramento na sala 

de aula. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 10/2008. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178843/pageid/0>  Acesso em: 15 

fev. 2018. 

FERNANDES, Cleonice Terezinha...[et al.] A Construção do conceito de número e o Pré 

Soroban- Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006. 92 p. : 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178843/pageid/0
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il. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/pre_soroban.pdf> Acesso em 

15 fev.2018 

LOTSCH, Vanessa de O. Alfabetização e Letramento: uma visão geral. Cengage Learning 

Editores, 2015-12-17. Disponível em: Minha Biblioteca. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123575/pageid/0> Acesso em: 15 

fev. 2018. 

LOTSCH, Vanessa de O. Alfabetização e Letramento I. Cengage Learning Editores, 2015. 

Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123568/pageid/0 >. Acesso em: 

15 fev. 2018. 

MURTA, C. P. C.; SILVA, D.M.; CORDEIRO V.L. S. Pró-Letramento: Programa de 

Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental: 

matemática. – ed. rev. e ampl. incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência / Secretaria 

de Educação Básica – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 

2008. 308 p. Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6003-

fasciculo-mat&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 15 fev. 2018 

 

DISCIPLINA: ÉTICA NA EDUCAÇÃO 

Carga Horária: 33,3  h            

EMENTA: 

A contribuição da Ética à Educação e às práticas escolares, particularmente ao que diz 

respeito às ações docentes. Problemática e conceituação de Moral e Ética propondo uma 

configuração inicial do tema em diferentes âmbitos da ação humana. Responsabilidade ética 

e consciência ética.  A inclusão do tema no campo educacional por meio da proposição de 

alguns valores e preceitos mínimos relacionados à ação pedagógica e ao convívio entre os 

pares escolares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GALLO, Silvio (Coord.). Ética e cidadania: caminho da filosofia. Campinas: Papirus, 2001. 

HERKENHOFF, João B. Ética, educação e cidadania. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/pre_soroban.pdf
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123575/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123568/pageid/0
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6003-fasciculo-mat&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6003-fasciculo-mat&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192
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1996. 

MAGALHÃES, Raul Francisco. O que é imoralidade. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARSANO, Paulo Roberto. Ética profissional. 1ed. São Paulo; Érica,2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536514147/cfi/2!/4/4@0.00:0.867 

Acesso em: 14/02/2015. 

LA TAILLE, Yves de. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas – Porto Alegre: 

Artmed, 2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536306285/cfi/2!/4/4@0.00:51.5 

Acesso em: 14/02/2018. 

LA TAILLE, Yves de. Formação ética: do tédio ao respeito de si - P Porto Alegre: Artmed, 

2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536318707/cfi/2!/4/4@0.00:51.5 

Acesso em: 14/02/2018. 

HOYOS GUEVARA, Arnoldo José de. Da sociedade do conhecimento à sociedade da 

consciência- São Paulo: Saraiva, 2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502109551/cfi/4!/4/4@0.00:5.33 

Acesso em: 14/02/2018. 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: de Platão a Foucault – Rio de Janeiro: 

Zahar, 2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537801888/cfi/6/44!/4@0:0 Acesso 

em: 14/02/2018. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS I 

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Estudo sobre a evolução da tecnologia e suas consequências para a vida do homem e as 

possibilidades e limites na educação. Tecnologias de informação e comunicação nas 

práticas educativas e no processo ensino-aprendizado. A utilização do computador e da 

internet na educação e como ferramenta de construção do conhecimento. A História da 

informática na educação e na Sociedade. O paradigma pedagógico da informática educativa. 
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As tecnologias como ferramentas de Apoio à Aprendizagem. Softwares educacionais. 

Metodologias específicas para uso de recursos tecnológicos. Projetos e programas 

governamentais de informática educativa no Brasil. Tecnologias e a formação do professor. 

Redes sociais na Educação. Escrita colaborativa. Uso de dispositivos móveis na educação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COX, K. K. Informática na educação escolar. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 

FERRETTI, C. J. (Org.). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 

multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 2011. 

MORAN, J. M.;MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MANFREDI, N. A. A., YAMADA. B. A. G. P., BENEDITO. F. Tecnologia na Escola: 

Abordagem Pedagógica e Abordagem Técnica. Cengage Learning Editores, 04/2014. 

Disponível em: Minha Biblioteca. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522116454/pageid/16. Acesso em 02 

fev. 2018. 

MUNHOZ, A. S. Tecnologia educacionais. Saraiva, 03/2016. Disponível em: Minha 

Biblioteca. < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-472-0095-

4/pageid/6>. Acesso em 02 fev. 2018. 

NASCIMENTO. J. K. F. Informática aplicada à educação. Brasília: Universidade de 

Brasília, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor. 

Acesso em 11 fev. 2018. 

ROSADO, L. A. S. (org.).  Educação e tecnologia: parcerias 3.0. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2014. Disponível em: 

<http://ticpe.files.wordpress.com/2014/11/educac3a7c3a3o-e-tecnologia-parcerias-3-0-

versc3a3o-final.pdf>.  Acesso em: 15 fev. 2018. 

SOUSA. R. P.; CAVALCANTI, C. B.; SILVA, E. M. (org.). Teorias e práticas em 

tecnologias educacionais. Campina Grande: Edueb, 2016. Disponível em: 

<http://books.scielo.org/id/fp86k/pdf/sousa-9788578793265.pdf>.  Acesso em: 15 fev. 

2018. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522116454/pageid/16
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-472-0095-4/pageid/6
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-472-0095-4/pageid/6
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor
http://ticpe.files.wordpress.com/2014/11/educac3a7c3a3o-e-tecnologia-parcerias-3-0-versc3a3o-final.pdf
http://ticpe.files.wordpress.com/2014/11/educac3a7c3a3o-e-tecnologia-parcerias-3-0-versc3a3o-final.pdf
http://books.scielo.org/id/fp86k/pdf/sousa-9788578793265.pdf
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QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA: CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇAO INFANTIL  

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Fundamentos e conceitos de currículo. Planejamento e organização das instituições de 

creches e pré escolas. Organização curricular por projetos de trabalho na Educação Infantil. 

Planejamento de adaptações curriculares para crianças com PNEE. Concepções avaliativas 

na Educação Infantil. Instrumentos de Avaliação Pedagógica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES, Celso. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto   Alegre: 

Artmed, 2012.  

BASSEDAS, Eulália, HUGUET, Teresa, SOLÉ, Isabel. Aprender e Ensinar na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

COLL, C. Psicologia e Currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração do 

currículo escolar. 5 ed. São Paulo: Ática, 2006.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia; PASCAL Christine. Documentação pedagógica e 

avaliação na educação infantil: um caminho para a transformação. Porto Alegre: Penso, 

2019. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584291403> Acesso em 

10/12/2018. 

BUCHWITZ, Tania Maria de Almeida. Propostas curriculares na educação infantil. São 

Paulo, SP: Cengage, 2016. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122493> Acesso em 

02/08/2018. 
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GONZALEZ-MENA,Janet. Fundamentos da educação infantil: ensinando crianças em 

uma sociedade diversificada; tradução: Marcelo de Abreu Almeida; revisão técnica: Maria da 

Graça Souza. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554557> Acesso em 

02/08/2018. 

HORN, Maria da Graça Souza Sabores. Cores, sons, aromas: a organização dos 

espaços na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: Minha 

Biblioteca. < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536310657> Acesso em 

02/08/2018.  

ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil; tradução Beatriz Affonso Neves. 

Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536310701> Acesso em 

02/08/2018. 

 

DISCIPLINA: PRÁTICA PEDAGÓGICA DE ARTE E CULTURA  

 

 Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Relação entre Arte, Cultura e Sociedade.  A arte como expressão cultural e suas implicações 

na formação integral do indivíduo. Aspectos históricos e etmológicos da Arte. A cultura como 

instrumento de leitura, compreensão da sociedade e construção da cidadania. Diversidade 

cultural: multiculturalismo, pluriculturalidade e interculturalidade. Panorama do Ensino das 

Artes no Brasil. O Ensino da Arte nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Função e 

princípios da Arte-Educação:Produção, Fruição e Contextualização. O processo de 

construção e desenvolvimento da estética. Áreas de expressão artístico-cultural: desenho, 

pintura, modelagem, música, recorte/colagem. A formação cultural do professor e o trabalho 

pedagógico. A mediação artística e cultural realizada pelo professor. As novas tecnologias 

e a arte. Arte, Cultura e Inclusão. Projetos interdisciplinares no ensino da Arte e Cultura. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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BARBOSA, Ana Mae Tavares (coord.). Arte-educação: leitura no subsolo. 6.ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. 199 p. ISBN 85-249-0643-X. 

 ________________________. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos . 

-- 8.ed -- São Paulo : Perspectiva, 2012.                                        

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : arte 

/Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC /SEF, 1998.116 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas 

futuras.Estud. av.,  São Paulo,   v. 3, n. 7, p. 170-182,  Dec.  1989. Disponível em:.  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40141989000300010&lng=en&nrm=iso>. Accesso em  17  July  2018. 

CONE, Theresa Purcell, CONE, Stephen L. Ensinando Dança para Crianças, 3rd edição. 

Manole, 01/2015. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450079/pageid/0. Acesso em: 17 jul 

2018. 

MELIM, Regina. Performance nas artes visuais. Zahar, 2008-04-08. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537801932/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

Meli_9788537800645_epub_htit0_r1]!/4/2/2@0:0 . Acesso em: 17 jul 2018. 

SANT´ANA, Cláudio Aparecido. Arte e Cultura. Érica, 06/2014. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521787/pageid/0 . Acesso em: 17 

jul 2018. 

Takatsu, Mayra M. Artes, Educação e Música. Cengage Learning Editores, 2015-10-20. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123735/pageid/0 . 

Acesso em: 17 jul 2018. 

 

DISCIPLINA: DIDÁTICA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Carga Horária: 33,3  h  

 

EMENTA:  

A Linguística e o ensino da Língua Portuguesa. Fala e variações linguísticas. Reflexões 

sobre a história da escrita. O sistema de escrita. Usos e práticas sociais de escrita. Leitura 

e tipos de leitura. A construção da escrita: contribuições da sociolinguística. Psicogênese da 
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língua escrita. Escola, alfabetização e fracasso escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PIMENTA, Selma Garrido; BARBOSA, José Juvêncio; LIBÂNEO, José Carlos. 

Alfabetização e leitura. 2 ed. São Paulo: Cortez. 

FERREIRO, E. Reflexões sobre a alfabetização. 26ed. Atualizada. São Paulo: Cortez, 

2011. 

FERREIRO, E. & TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Isabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia 

Fontes (Org). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora: Ceale, 2008. (Coleção Alfabetização e Letramento na Sala de Aula). Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582178843/cfi/0. Acesso em 7 de 

julho de 2019. 

GOMES, Maria de Fátima Cardoso; SENA, Maria das Gracas de Castro (Org). Dificuldades 

de aprendizagem na alfabetização. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica/Ceale, 2011. 

Disponível em  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179024/cfi/0. 

Acesso em 7 de julho de 2019. 

LOTSCH, Vanessa de Oliveira. Alfabetização e letramento I [recurso eletrônico] / São 

Paulo, SP: Cengage, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123568/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em 7 de julho de 2019. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. 2. reimp. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179277/cfi/0. Acesso em 07 de 

julho de 2019. 

VAL, Maria da Graça Costa (Org). Alfabetização e língua portuguesa: livros didáticos e 

práticas pedagógicas. Belo Horizonte : Autêntica Editora, Ceale/FaE/UFMG, 2009. (Coleção 

Linguagem e Educação). Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582176429/cfi/0. Acesso em 7 de 

julho de 2019. 

 



44 
 

DISCIPLINA: PROJETO PEDAGÓGICO  

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Conceituação de projeto político pedagógico; suas dimensões e princípios orientadores; o 

projeto pedagógico e a realidade local; trabalho coletivo na construção do projeto 

pedagógico; articulação teoria e pratica na elaboração do projeto pedagógico; elementos 

constitutivos do PPP: diagnóstico da unidade escolar, pressupostos norteadores do trabalho 

pedagógico e Plano de Ação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEMO, Pedro. A LDB. Ranços e Avanços. 23 ed. Campinas: São Paulo: Papirus, 2012 

HERNÁNDEZ, Fernando e Ventura, Montserrat. A organização do currículo por projetos 

de trabalho. 5 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 

construção possível. 29. ed. Campinas, SP: Papirus, 2014. 192 (Magistério: Formação e 

Trabalho Pedagógico). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBOSA, Maria Silveira, HORN, Maria da Souza. Projetos Pedagógicos na Educação 

Infantil. ArtMed, 04/2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536314761/pageid/0. Acesso em: 13 

jul. 2019. 

Cengage Learning Edições. Diversidade, currículo escolar e projetos pedagógicos II 

[recurso eletrônico] / Cengage Learning. – São Paulo, SP : Cengage Learning, 2016. 

Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123537/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 13 jul. 2019. 

GALBRAITH, Jay, DOWNEY, Diane, KATES, Amy. Projeto de Organizações Dinâmicas. 

Bookman, 01/2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577807949/pageid/0. Acesso em: 13 

jul. 2019. 
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HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação. ArtMed, 04/2011. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536308678/pageid/0. 

Acesso em: 13 jul. 2019. 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos Projetos - Uma Jornada Interdisciplinar Rumo 

ao Desenvolvimento das Múltiplas Inteligências, 7th edição. Érica, 06/2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522302/pageid/0. Acesso em: 13 

jul. 2019. 

PRADO, Leme D., Fernando. Metodologia de Projetos. Saraiva, 04/2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502133297/pageid/0. Acesso em: 13 

jul. 2019.  

 

DISCIPLINA: LITERATURA INFANTIL  

 

Carga horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Estudo dos aspectos teórico-práticos da literatura infantil, perpassando pela sua trajetória 

histórica, sua importância para o desenvolvimento emocional e consciência de mundo das 

crianças, as formas de utilização dos diversos gêneros textuais na alfabetização e letramento 

das crianças e a educação literária na escola como meio importante à formação do 

leitor/criança. 

 

BIBLIOGRAFIABÁSICA 

CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura infantil: teoria e prática. 18.ed. São Paulo: 

Ática, 2005. 176 p.  

FREIRE, Paulo Reglus Neves. A importância do ato de ler: em três artigos que se 

completam. 48.ed. São Paulo: Cortez, 2006. v. 13. 87 p.  

LAJOLO, Marisa & ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil Brasileira: História e Histórias. 6. 

Ed. São Paulo: Ática, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR 

PERRISSÉ, Gabriel Literatura & educação / Gabriel Perissé . 2. ed. — Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2014. Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178287. Acesso em fevereiro de 

2019.  

PAIVA, Aparecida, SOARES Magda, (organizadoras). Literatura infantil: políticas e 

concepções – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. – (Coleção Literatura & Educação, 

8). Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179284 . Acesso 

em fevereiro de 2019. 

PAIVA Aparecida, Aracy Martins, Graça Paulino, Hércules Corrêa, Zélia Versiani 

(organizadores). Literatura – saberes em movimento. 2. ed. — Belo Horizonte: Ceale; 

Autêntica Editora, 2014. (Coleção Literatura & Educação, 7). Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582176399. Acesso em fevereiro de 

2019. 

SARAIVA, Juracy Assmann, MUGGE, Ernani. Literatura na escola [recurso eletrônico]: 

propostas para o ensino fundamental. Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536314990. Acesso em fevereiro de 

2019. 

SARAIVA, Juracy Assmann. Leitura e alfabetização: do plano do choro ao plano da ação, 

Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318165. Acesso em fevereiro de 

2019. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS II 

 

Carga horária: 33,3  h 

 

EMENTA:  

Políticas públicas para inserção de tecnologias na educação básica. Tecnologias digitais 

de Informação e de Comunicação na prática pedagógica. Letramento digital e formação 

docente. Fundamentos da Educação a Distância (EaD). Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVES, Rômulo  Maia. Internet e educação. Lavras: Faeep, 2002. 

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. 17. ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 173 p. 
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VALENTE, José Armando. Computadores e conhecimentos: repensando a educação. 

Campinas: Unicamp, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANFREDI, N. A. A., YAMADA. B. A. G. P., BENEDITO. F. Tecnologia na Escola: 

Abordagem Pedagógica e Abordagem Técnica. Cengage Learning Editores, 04/2014. 

Disponível em: Minha Biblioteca. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522116454/pageid/16. Acesso em 02 

fev. 2018. 

MUNHOZ, A. S. Tecnologia educacionais. Saraiva, 03/2016. Disponível em: Minha 

Biblioteca. < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-472-0095-4/pageid/6>. 

Acesso em 02 fev. 2018. 

NASCIMENTO. J. K. F. Informática aplicada à educação. Brasília: Universidade de 

Brasília, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor. 

Acesso em 11 fev. 2018. 

ROSADO, L. A. S. (org.).  Educação e tecnologia: parcerias 3.0. Rio de Janeiro: Editora 

Universidade Estácio de Sá, 2014. Disponível em: 

<http://ticpe.files.wordpress.com/2014/11/educac3a7c3a3o-e-tecnologia-parcerias-3-0-

versc3a3o-final.pdf>.  Acesso em: 15 fev. 2018. 

SOUSA. R. P.; CAVALCANTI, C. B.; SILVA, E. M. (org.). Teorias e práticas em tecnologias 

educacionais. Campina Grande: Edueb, 2016. Disponível em: 

<http://books.scielo.org/id/fp86k/pdf/sousa-9788578793265.pdf>.  Acesso em: 15 fev. 2018. 

 

DISCIPLINA: O PEDAGOGO EM ESPAÇOS ESCOLARES 

 

Carga horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Análise de instituições educativas formais e não-formais. Análise do projeto político-

pedagógico de instituições escolares. Reflexão sobre as práticas educativas. A instituição 

escolar: espaço, tempo e sujeitos. O Estágio curricular supervisionado na formação do 

pedagogo. O estágio como pesquisa. O perfil do profissional pedagogo espaços formais e 

não formais de educação. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522116454/pageid/16
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-472-0095-4/pageid/6
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor
http://ticpe.files.wordpress.com/2014/11/educac3a7c3a3o-e-tecnologia-parcerias-3-0-versc3a3o-final.pdf
http://ticpe.files.wordpress.com/2014/11/educac3a7c3a3o-e-tecnologia-parcerias-3-0-versc3a3o-final.pdf
http://books.scielo.org/id/fp86k/pdf/sousa-9788578793265.pdf
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DEMO, Pedro. A LDB. Ranços e Avanços. 23 ed. Campinas: São Paulo: Papirus, 2012. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica. 37 ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 2008  

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. 2. ed. São Paulo: Cia 

das Letras, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRIGHOUSE, Tim: WOODS, David. Como fazer uma boa escola? Porto Alegre: ArtMed, 

2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323947/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 16 jul. 2018.   

CENGAGE LEARNING EDIÇÕES. Planejamento, avaliação e didática [recurso eletrônico] / 

Cengage Learning. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123728/cfi/0!/4/4@0.00:20.0. 

Acesso em 17 de julho de 2018. 

CARVALHO, José Sérgio. Reflexões sobre educação, formação e esfera pública. Porto 

Alegre: Penso Editora, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848015/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: 16/07/2018 

CENGAGE LEARNING EDIÇÕES. Planejamento, avaliação e didática [recurso eletrônico] / 

Cengage Learning. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123728/cfi/0!/4/4@0.00:20.0. 

Acesso em 17 de julho de 2018. 

MOLL, Jaqueline (Org.). Os tempos da vida nos tempos da escola: construindo 

possibilidades. 2ª ed. Porto Alegre: Penso, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848589/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 16 jul. 2018. PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento Dialógico: como 

construir o projeto político-pedagógico da escola. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2007. 157 p. 

(Guia da Escola Cidadã v.7).  
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QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS APLICADAS A PEDAGOGIA 

EMPRESARIAL 

 

CARGA HORÁRIA: 33,3h 

  

 EMENTA: 

Pedagogia empresarial; práticas pedagógicas empresariais, processo educativo e ético nas 

organizações. Jogos e simulações empresariais, Educação e Treinamento. Ensino e 

educação com projetos nas empresas. Pedagogia e Marketing. Aprendizagem 

organizacional. Pedagogia e Empreendedorismo – startup. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 511 p. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica. 37ª ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2007. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 12 ed, São Paulo: Cortez, 

2014. 208 p. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANTOS, José R. et MOURÃO, Luciana. Impacto do treinamento como variável preditora 

da satisfação com o trabalho. Revista de Adm, São Paulo, v.48,n.3, p.305-318, 

jul/ago/set.2011. Disponível na Plataforma Ebsco. 

 

CALINTO, Claudia Ribeiro et  AQUINO, Julio Groppa. Empreendedorismo e racionalidade 

pedagógica moderna: imbricações. Educação, Porto Alegre, v.38, n.3, p. 434-444, set-

dez,2005. Disponível na Plataforma Ebsco. 

  

OLIVEIRA, Janaina Cruz de. O trabalho como meio de ascensão social para mulheres bem 

sucedidas profissionalmente. Dossiê GEISC, Sessões do Imaginário,VI, n, 28, 2012/2. 

Disponível na Plataforma Ebsco. 
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MONTEIRO, Samuel et CARSOSO, Leonor. Impacto(s) da gestão de recursos humanos na 

gestão do conhecimento em organização industriais. Comportamento organizacional e 

Gestão, 2008, v, 14, n.2, 193-209. Disponível na Plataforma Ebsco. 

 

CARVALHO, Viviane Moller de. A importância da educação corporativa para a vantagem 

competitiva das organizações. Caderno de Administração. Maringá, V.23, n.1, 2015. 

Disponível na Plataforma Ebsco. 

 

DISCIPLINA: DIDÁTICA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA  

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Fundamentos do ensino de Ciências. Caracterização da Área de Ciências Naturais no 

currículo escolar dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Conceitos, procedimentos e 

atitudes em relação aos eixos: Terra e Universo; Ambiente e Vida; Ser Humano e Saúde; 

Tecnologia e Sociedade. Projetos Interdisciplinares e planos de ensino de Ciências. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMPOS, M. C. C.; NIGRO, R. G. Didática das ciências. O ensino-aprendizagem como 

investigação. São Paulo: FTD, 1999. 

CHALMERS, A. F. O que é Ciência afinal? Tradução de Raul Filker. São Paulo: Brasiliense, 

1993. 

WEISSMANN, HILDA. Didática das Ciências Naturais: contribuições e reflexões. Porto 

Alegre: Artmed, 1996 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROS NETO, Benício de; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. Como fazer 

experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2010. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807130/cfi/0!/4/4@0.00:59.1. 

Acesso em outubro de 2018. 
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CENGAGE LEARNING EDIÇÕES. Planejamento, avaliação e didática [recurso eletrônico] 

/ Cengage Learning. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123728/cfi/0!/4/4@0.00:20.0. 

Acesso em 17 de julho de 2018. 

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 

Saraiva, 2011. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502148079/cfi/3!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em outubro de 2018. 

TRIVELATO, Sílvia Frateschi; SILVA, Rosana Lauro Ferreira. Ensino de Ciências. São 

Paulo: Cengage Learning, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126309/cfi/2!/4/4@0.00:43.2. 

Acesso em outubro de 2018. 

WARD, HELLEN. Ensino de ciências. Tradução Ronaldo Cataldo Costa. 2. ed. Dados 

eletrônicos.  Porto Alegre: Artmed, 2010. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536322292/cfi/1!/4/4@0.00:53.3. 

Acesso em outubro de 2018. 

 

DISCIPLINA: PROJETO DE PESQUISA  

 

Carga horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Revisão geral de aspectos básicos de metodologia científica. Artigo científico: conceitos e 

estrutura. Elaboração de pré-projeto de pesquisa. Elaboração de projeto de pesquisa. 

Orientações para apresentação oral e escrita de trabalho científico. Aspectos éticos na 

pesquisa científica. Publicação de trabalhos em periódicos científicos. O sistema 

WebQualis/Capes. Normas para elaboração de banner. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalho na graduação. São Paulo: Atlas, 2001. 



52 
 

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João 

del-Rei: UNIPTAN, 2016. 

MARCONI, M. A. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e Execução de Pesquisas; 

Amostragens e Técnicas de Pesquisa; Elaboração Análise e Interpretação de Dados. 7.ed. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 

Saraiva, 2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0>. Acesso em: 07 

fev. 2018. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Fundamentos de metodologia científica. 8 ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!/4/2/4@0:0.00>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica, 2ª ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0>. Acesso em: 

07 fev. 2018. 

 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO  INCLUSIVA  

 

Carga Horária: 66,6  h 
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EMENTA: 

Fundamentações legais que embasam o princípio da inclusão: Constituição Federal, ECA, 

LDB, Parecer CNE 17/2001, PNE. Declarações de apoio nacional ao princípio da inclusão: 

Declaração de Jontiem, Salamanca, Guatemala e outras. A inclusão dos alunos portadores 

de necessidades especiais na rede regular de ensino. As salas de recurso. As escolas 

especiais. A formação do professor especialista e a formação continuada do professor do 

ensino regular. As adaptações curriculares e o projeto pedagógico da escola. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FONSECA, V. da. Educação Especial – programas de estimulação precoce. Porto 

Alegre: Artes médicas, 1995. 

_____________  Dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre: Artes médicas, 1995. 

MAZZOTA, M.J. S. Educação especial no Brasil. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BEE, Helen. A criança em desenvolvimento.9ed. Porto Alegre: ARTMED,2003. Disponível 

em:                              https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books Acesso em:09/02/2018   

BOCK, Ana Mercês Bahia; TEIXEIRA, Maria de Lourdes; FURTADO, Odair. Psicologia 

Fácil.1ed. São Paulo: SARAIVA, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502144507/cfi/4!/4/4@0.00:0.00  

Acesso em: 09/02/2018. 

SALLES, Jerusa F. de; HAASE, Vitor G.; MALOY-DINIZ, Leandro F. (Orgs.) 

Neuropsicologia do Desenvolvimento – Infância e Adolescência. São Paulo: ARTMED, 

2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712849/cfi/6/20!/4/4/28/2@0:0 

Acesso em: 09/02/2018. 

SCHULTZ, Duane P. Historia da psicologia moderna. Tradução Marilia de Moura Zanella, 

Suely Sonoe Murai Cuccio e Cintia Naomi Uemura. -- São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522120826/cfi/2!/4/4@0.00:61.1  

Acesso em: 09/02/2018. 
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MYERS, David G. Psicologia. 9ed. São Paulo: LTC, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2082-2/cfi/0!/4/4@0.00:53.6 

Acesso em: 09/02/2018. 

 

DISCIPLINA: O PEDAGOGO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES  

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

Ementas:  

Conceitos e dimensões sócio políticos na estrutura de ambientes de educação não-formal. 

Cultura(s) de espaços educativos formais e não-formais. As dimensões do trabalho 

pedagógico: pedagogia social de rua; pedagogia em ambientes empresariais, projetos 

sociais; organização não governamental. Pedagogia no ambiente de promoção de saúde e 

da melhoria de qualidade de vida. Princípios e práticas pedagógicas no processo de 

Organização de Instituições e espaços educativos não-formais. Postura e Ação do educador.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Resolução CNE/CP 1/2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio 

de 2006, Seção 1, p. 11. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. Educar em 

Revista,n. 17, 2001. Curitiba: UFPR. p. 153-176. 

PADILHA, Paulo Roberto. Educar em todos os cantos: reflexões e canções por uma 

educaçãointertranscultural. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIGHOUSE, Tim: WOODS, David. Como fazer uma boa escola? Porto Alegre: ArtMed, 

2010. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323947/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 16 jul. 2018.  

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella; SIQUEIRA, Idméa Semeghini. Da educação infantil 

ao ensino fundamental: formação docente, inovação e aprendizagem significativa. São 

Paulo: Cengage Learning, 2015. Disponível em:  
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125098. Acesso em 14 fevereiro 

2018. 

CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org.).  Ensinar a 

ensinar: didática para a escola fundamental e média.  São Paulo: Cengage Learning, 

2012.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114009/pageid/2. Acesso em 12 

fevereiro de 2018. 

GIL, Juana M. Sancho; HERNÁNDEZ, Fernando.  (org.) Professores na incerteza : 

aprender a docência no mundo atual.Tradução:Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Penso, 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290895. 

Acesso em 10 fevereiro 2018.  

SANTOS, Ana Maria Rodrigues. Planejamento, avaliação e didática. Cengage Learning.  

São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16. Acesso em 10 

fevereiro de 2018. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTO, DIDÁTICA E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Carga horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

História da Educação Infantil. Os direitos da criança e da mulher. Concepção de Infância. 

Pensamento pedagógico infantil em Comênio, Rousseau, Pestalozi, Froebel, Decroly, 

Montessori, Freinet, Piaget, Vygotsky e Wallon. Função Social da Educação Infantil: a creche 

e a pré-escola. A criança de zero a seis anos: construção da identidade, da linguagem, da 

motricidade e do pensamento. Organização do tempo/espaço na Educação Infantil. A 

organização dos conteúdos e as metodologias de trabalho em Campos de experiências em: 

O eu, o outro e nós; Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações; . O 

cuidar, o brincar e educar nas práticas de rotina. Práticas pedagógicas de caráter avaliativo. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABRAMOWICS, Anmete e WAJSKOP, Gisela. Creches: Atividades para Crianças de Zero 

a Seis Anos. São Paulo: Moderna, 1995. 

BASSEDAS, Eulália, HUGUET, Teresa, SOLÉ, Isabel. Aprender e Ensinar na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação. Referencial curricular nacional 

para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.                                                                     

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASSEDAS, Eulália. HUGUET ,Teresa. SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na educação 

infantil; tradução Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: Artmed, 2007.Disponível em: 

Minha Biblioteca. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536310909> 

Acesso em 02/02/2020                                                                                                                                                

BUCHWITZ, Tania Maria de Almeida. Propostas curriculares na educação infantil. São 

Paulo, SP: Cengage, 2016. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522122493> Acesso em 

02/08/2018.                                                                                                                                                                               

GONZALEZ-MENA,Janet. Fundamentos da educação infantil: ensinando crianças em 

uma sociedade diversificada; tradução: Marcelo de Abreu Almeida; revisão técnica: Maria da 

Graça Souza. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554557> Acesso em 

02/08/2018.                       

HORN, Maria da Graça Souza Sabores. Cores, sons, aromas: a organização dos 

espaçosnaeducação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: Minha Biblioteca. 

< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536310657> Acesso em 

02/08/2018.                                                                                                                                                                               

ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil; tradução Beatriz Affonso Neves. 

Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536310701> Acesso em 

02/08/2018. 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO PRISIONAL 

 

Carga Horária: 33,3  h    

 

EMENTA:          

Introdução; Sistema prisional; Origem e evolução do sistema prisional; Função do Sistema 

Prisional; Tendências contemporâneas do sistema brasileiro; Sistema Prisional Público; 

Sistema Prisional Privado; Estabelecimentos do Sistema Prisional Brasileiro; Tipos de 

prisão; Noções básicas de direito penitenciário; Conceitos mínimos; Relação com o Estado; 

Configuração da sentença; Remição da pena; Prescrição da sanção; Progressividade e 

regressividade; Os apenados diferentes – minorias 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1999.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.  

GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Sistema Penitenciário do 

Pará em números. Disponível em: 

<http://www.susipe.pa.gov.br/sites/default/files/relatorio_susipe_dezembro_2012_vers 

ao_final_0.pdf>. Acesso em: 15 fev.2013.  

AGENCIA PARÁ. O governo agiliza o processo de pré-matrícula, garantindo vagas para 

crianças, adolescentes e adultos em todo o Estado. Disponível em:< 

http://www.agenciapara.com.br/noticia.asp?id_ver=70822>. Acesso em: 01 fev.2013 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: Adotada e proclamada pela Assembleia Geral 

na sua Resolução 217A (III) de 10 de Dezembro de 1948. Disponível em:Acesso em: 02 mar. 

2013. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. Disponível em:. Acesso em: 06 jan. 2013. 

 ________________. Lei 7.210. Lei de Execução Penal. Brasília, DF: MJ, 1984. Disponível 

em: < http://portal.mj.gov.br >. Acesso em: 20 fev. 2013 
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SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA: SEMINÁRIOS DE PESQUISA I  

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA 

Revisão geral de aspectos básicos de redação científica. Elaboração de artigo científico com 

base em projeto de pesquisa. Apresentação oral e escrita de trabalho científico. 

Encaminhamento de trabalhos para publicação. Programas antiplágio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalho na graduação. São Paulo: Atlas, 2001. 

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João 

del-Rei: UNIPTAN, 2016. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M.  Fundamentos de Metodologia Científica. 6.ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 

Saraiva, 2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0>. Acesso em: 

07 fev. 2018. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Fundamentos de metodologia científica. 8 ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!/4/2/4@0:0.00>. Acesso em: 07 fev. 2018. 
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica, 2ª ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0>. Acesso em: 

07 fev. 2018. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS APLICADAS A PEDAGOGIA 

HOSPITALAR 

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Política Nacional de Educação Especial. A importância da Pedagogia dentro do hospital. A 

ética dentro do Hospital. Intervenção Pedagógica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. 9 ed. .Porto Alegre: ARTMED,2003.612 p. 

CHASSOT, A. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1994.  

OLDS, S. W.  PAPALIA, D.E.  Desenvolvimento humano. 7a ed. - Porto Alegre: Artmed, 

2000 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 

1990. São Paulo: MEC, 1995.   

BESERRA, Eveline Pinheiro et AL. Pedagogia Freiriana como método de prevenção de 

doenças. Ciência & Saúde Coletiva, 16(Supl. 1):1563-1570, 2011. Disponível Plataforma 

Ebsco. 

MELO, Damaris C.Q. de et LIMA,Vanda M. Machado. Professor na Pedagogia Hospitalar: 

atuação e desafios.Colloquium Humanarum, Presidente Prudente, v. 12, n. 2, p.144-152, 

abr/jun 2015. Disponível Plataforma Ebsco 
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SOUSA, Lyana Carvalho et AL. O brincar no contexto hospitalar na visão dos 

acompanhantes de crianças internadas. Journal of Human Growth and Development, 

2015; 25(1): 41-49 Disponível Plataforma Ebsco. 

ZAIAS, Elismara et PAULA, Ercilia Maria Angeli Teixeira de. A produção acadêmica sobre 

práticas pedagógicas em espaços hospitalares: análise de teses e dissertações. 

Educação Unisinos, setembro/dezembro 2010. Disponível Plataforma Ebsco. 

 

DISCIPLINA: TEORIAS CURRICULARES  

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Teorias que norteiam o tema organização escolar e o currículo. A teoria curricular e os 

aspectos da ideologia, da cultura e do poder. Currículo e exclusão. Currículo Oculto. 

Currículo e disputa social. organização curricular por competncias e habilidades. Currículo 

Referência de Minas Gerais: educação infantil e anos iniciais.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANTUNES, Celso; GIACHINI, Enio Paulo (org.). Como desenvolver as competências na 

sala de aula. 5.ed. Petrópolis: Cortez, 2001. v.8. 86 p. ISBN 85.326.2586-1. 

ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. 12.ed. 

Petrópolis: Vozes, 2012. 251 p. ISBN 978-85-326-2024-8. 

SILVA, Tomaz Tadeu da et al. (org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos 

estudos culturais em educação. 11.ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 237 p. ISBN 978-85-326-

1497-1. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

APPLE, Michael W. Ideologia e currículo [recurso eletrônico] / Michael W. Apple; tradução 

Vinicius Figueira. – 3. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536315584. Acesso em fevereiro de 

2019. 

JURJO,Torres Santomé. Currículo escolar e justiça social [recurso eletrônico]: o cavalo 

de Troia da educação; tradução: Alexandre Salvaterra ; revisão técnica: Álvaro Hypolito. – 

Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Penso, 2013.Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848169 Acesso em fevereiro de 

2019. 

RAMAL, Andrea, SANTOS, Edméa Oliveira. Organizadoras . Currículos – teorias e 

práticas. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2143-0. Acesso em fevereiro de 

2019. 

SACRISTÃ, Gimeno José. Organizador. Saberes e incertezas sobre o currículo. tradução: 

Alexandre Salvaterra; revisão técnica: Miguel González Arroyo. – Dados eletrônicos. – Porto 

Alegre: Penso, 2013.Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848503. Acesso em fevereiro de 

2019. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Leitura, escrita e oralidade como prática social, vista na perspectiva do continuum tipológico. 

Conceitos e mitos do letramento e sua relação com a alfabetização e com as práticas 

escolares e não escolares. Processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem oral, nas 

áreas da morfologia, fonética, fonologia, semântica, sintaxe e pragmática, por meio do 

estudo das diversas teorias e modelos existentes. Abordagem dos distúrbios da linguagem. 

Estudo, análise, pesquisa e organização de elementos que caracterizam a construção e a 

apropriação dos processos de produção e interpretação textuais, em seus vários sistemas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KLEIMAN,Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. 8 ed. Campinas: Pontes, 2004. 

KOCH, Ingedore Villaça. A Inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 2007. 

GADOTTI,Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 15 ed. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848503
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Isabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia 

Fontes (Org). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora: Ceale, 2008. (Coleção Alfabetização e Letramento na Sala de Aula). Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582178843/cfi/0. Acesso em 7 de 

julho de 2020. 

GOMES, Maria de Fátima Cardoso; SENA, Maria das Gracas de Castro (Org). Dificuldades 

de aprendizagem na alfabetização. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica/Ceale, 2011. 

Disponível em  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179024/cfi/0. 

Acesso em 7 de julho de 2020. 

LEAL, Telma Ferraz; SUASSUNA, Lívia (Org.). Ensino de Língua Portuguesa na 

Educação Básica: reflexões sobre o currículo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 

(Coleção Língua Portuguesa na Escola). Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179062/cfi/3!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em 07 de julho de 2020. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. 2. reimp. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2014. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179277/cfi/0. Acesso em 07 de 

julho de 2020. 

VAL, Maria da Graça Costa (Org). Alfabetização e língua portuguesa: livros didáticos e 

práticas pedagógicas. Belo Horizonte : Autêntica Editora, Ceale/FaE/UFMG, 2009. (Coleção 

Linguagem e Educação). Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582176429/cfi/0. Acesso em 7 de 

julho de 2020. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DE MATEMÁTICA 

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 
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Estudo das concepções de alfabetização matemática e letramento matemático e implicações 

nas práticas escolares de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; a 

interação do ensino de matemática com os temas transversais; a construção do conceito de 

número pela criança; os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil: 

currículo, habilidades a serem desenvolvidas, metodologias de ensino e avaliação; o recurso 

aos jogos no trabalho com a matemática. O planejamento do ensino de matemática para os 

anos iniciais do ensino fundamental: eixos constitutivos das matrizes curriculares; 

habilidades a serem desenvolvidas; metodologias de ensino e avaliação. Recursos 

instrucionais para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KAMII, Constance. A criança e o número. São Paulo: Papirus,2000.   

ROSANETO, Ernesto. Didática da Matemática. 11.ed. reimp. São Paulo: Ática, 2003. 

SILVA, Mônica Soltau da. Clube da Matemática. São Paulo: Papirus, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAIO, Waldemar De, CHIUMMO, Ana. Fundamentos de matemática.  Rio de Janeiro: LTC, 

2012. Disponível em: Minha Biblioteca: 

 <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2259-8>. Acesso em 

06/11/2018. 

SMOLE, Katia Stocco; MUNIZ, Cristiano Alberto. (org.). Matemática em sala de aula: 

reflexões e propostas para os anos iniciais do ensino fundamental. Porto Alegre: Penso, 

2013. Disponível em: Minha Biblioteca. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563899842> Acesso em 

06/11/2018. 

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. (org.). Ler, escrever e resolver problemas: 

habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível 

em: MinhaBiblioteca. < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536311920> 

Acesso em 06/11/2018. 

TOMAZ, Vanessa Sena; DAVID, Maria Manuela Martins Soares. Interdisciplinaridade e 

aprendizagem da Matemática em sala de Aula. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2013. Disponível em: Minha Biblioteca. < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582170885> Acesso em 06/11/2018. 



64 
 

SANTOS, Vinício de Macedo. Ensino de matemática na escola de nove anos: dúvidas, 

dívidas e desafios. colaboração Eliane Maria Vani Ortega, José Joelson Pimentel de 

Almeida, Sueli Fanizzi. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Disponível em: 

MinhaBiblioteca. < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116492> 

Acesso em 06/11/2018. 

 

DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS  

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Teoria geral dos Direitos Humanos (DH). Sistema global e sistemas regionais de proteção 

internacional. DH na Constituição Federal Brasileira de 1988. Instrumentos de direitos e 

garantias. A história e a cultura afro- brasileira e indígena sob a perspectiva dos DH. Casos 

práticos e jurisprudência internacional e nacional. A proteção às minorias, no âmbito dos 

Direitos Humanos: questões conceituais e críticas. Aspectos jurídicos e sociais do direito das 

minorias. Conteúdos e temas do direito das minorias: abordagens e críticas. O Direito das 

Minorias em face do Meio Ambiente Cultural: Pluralidade, Multiculturalismo e à diversidade 

sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas. Discriminação, racismo, 

preconceito e intolerância: conflitos étnico-raciais e religiosos. Considerações específicas 

sobre o direito das minorias no Brasil: índios, afrodescendentes, LGBTI+, mulheres, 

deficientes, idosos, ciganos, crianças e adolescentes e outros grupos não citados.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

FERNANDES, Marcos Antônio Oliveira. Constituição da república federativa do 

Brasil. 22ª ed. São Paulo: Rideel, 2016. São Paulo: Malheiros, 2002. 

FERRAZ, Anna Candida da Cunha; GOZZO, Débora; LEISTER, Margareth (org.). Direitos 

humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niterói: Impetus, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e 

ações afirmativas. 2ª ed. Saraiva, 2016. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202514/pageid/0>. Acesso em: 

01 fev. 2019. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. Método, 2017. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975579/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!/4/2/2@0:0.00>. Acesso em: 01 fev. 2019. 

NETO, Antônio José de Mattos; NETO, Homero Lamarão; SANTANA, Raimundo Rodrigues. 

Direitos humanos e democracia inclusiva. 1ª ed. Saraiva, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502175792/pageid/0>. Acesso em: 01 

fev. 2019. 

PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 17ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547213169/pageid/0>. Acesso em: 

01 fev. 2019. 

RAMOS, André de Carvalho. Teoria dos direitos humanos na ordem internacional. 

6ª ed. Saraiva, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202781/pageid/0>. Acesso 

em: 01 fev. 2019. 

 

DISCIPLINA: O PEDAGOGO NA DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Discussão fundamentada e contextualizada de situações de ensino e aprendizagem na 

Educação Infantil. Envolvimento do estagiário no trabalho pedagógico da escola/instituição 

campo, tornando possível a análise do seu “fazer pedagógico”, bem como o exercício da 

função docente. Elaboração de oficinas. Regência em turmas de Educação Infantil da região. 

Competências e habilidades necessárias à formação de professores para atuar na Educação 

Infantil. A formação do professor da Educação Infantil. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BASSEDAS, Eulália, HUGUET, Teresa, SOLÉ, Isabel. Aprender e Ensinar na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

COLL, C. Psicologia e Currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração do 

currículo escolar. 5 ed. São Paulo: Ática, 2006   

PEREIRA, Júlio Emílio Diniz. Formação de Professores: pesquisas, representações e 

poder. 2.ed. : Autêntica, 2006. 167 p. (Coleção Trajetória). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIGHOUSE, Tim: WOODS, David. Como fazer uma boa escola? Porto Alegre: ArtMed, 

2010. Disponível em: 

 <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323947/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

Acesso em: 16 jul. 2018. 

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella; SIQUEIRA, Idméa Semeghini. Da educação infantil 

ao ensino fundamental: formação docente, inovação e aprendizagem significativa. São 

Paulo: Cengage Learning, 2015. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125098. Acesso em 14 fevereiro 

2018. 

CASTRO, Amelia Domingues de;  CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org.).  Ensinar a 

ensinar: didática para a escola fundamental e média.  São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114009/pageid/2. Acesso em 12 

fevereiro de 2018. 

GIL, Juana M. Sancho; HERNÁNDEZ, Fernando.  (org.) Professores na incerteza: 

aprender a docência no mundo atual.Tradução:Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Penso, 

2016. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290895. Acesso em 10 

fevereiro 2018.  

SANTOS, Ana Maria Rodrigues. Planejamento, avaliação e didática. Cengage Learning.  

São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16. Acesso em 10 

fevereiro de 2018. 

 

SÉTIMO PERÍODO 
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DISCIPLINA: CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Currículo e Legislação. Conteúdos e métodos das propostas curriculares para as séries 

iniciais do ensino fundamental e sua relação com a diversidade cultural. A 

interdisciplinaridade como superação da fragmentação curricular. Planejamento curricular e 

seleção dos conteúdos, metodologia do trabalho, organização do espaço e tempo. 

Avaliação: Dimensões da avaliação no processo de ensino e aprendizagem. 

Relacionamento da avaliação escolar e a função social da escola. Instrumentos de 

avaliação. Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANTUNES, Celso. Novas Maneiras de Ensinar Novas Formas de Aprender. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 172 p.      

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica. 37 ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2008 .  

HERNÁNDEZ, Fernando e Ventura, Montserrat. A organização do currículo por projetos 

de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, José Sérgio. Reflexões sobre educação, formação e esfera pública. Porto 

Alegre: Penso Editora, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848015/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: 31/01/2020. 

CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org.). Ensinar a 

ensinar: didática para a escola fundamental e média. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114009/pageid/2.Acesso em: 

01/02/2020.                                

DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. Formação de professores, trabalho docente e suas 

repercussões na escola e na sala de aula. Educação e Linguagem, São Paulo, v. 10, n. 
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15, p.82-98, 2007. Disponível em: < 

https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/EL/article/viewFile/158/168>. 

Acesso em: 12 mai. 2016.                                                                               

GHIRALDELLI, Junior, Paulo. As lições de Paulo Freire. Barueri, SP: Manole, 2012. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448977 

 SANTOS, Ana Maria Rodrigues. Planejamento, avaliação e didática. Cengage Learning. 

São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16.Acesso 

em02/02/ 2020.   

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DE GEOGRAFIA  

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Definições e objetos da Geografia. A Geografia como ciência social. Conceitos-chave: 

espaço, lugar, território, paisagem e região. A relação sociedade-espaço e a organização 

espacial. Globalização e fragmentação: tendências espaciais na atualidade. O lugar no 

mundo globalizado. A dimensão espacial do cotidiano. Matrizes Curriculares de geografia 

para o Ensino Fundamental (BNCC e PCNs). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCACãO FUNDAMENTAL. Parâmetros curriculares 

nacionais: terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental: geografia. Brasília: MEC/SEF, 

1998.                             

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, MEC, 2019.   

ZABALA, A. A prática Educativa - Como ensinar. Porto Alegre, Artmed, 1998.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Campello, Bernadete, Vianna, Márcia Milton, Caldeira, Paulo Terra, Abreu, Vera Lúcia 

Gonça. Como usar a biblioteca na escola - Um programa de atividades para o ensino 

fundamental.. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582178928/pageid/0 Acesso em 29 

jan 2020. 
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CARVALHO, Claudio J. de, ALMEIDA, Eduardo B. Biogeografia da América do Sul - 

Análise de Tempo, Espaço e Forma, 2ª edição. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729093/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref

=cover]!/4/2/2[vst-image-button-294339]@0.00:0 Acesso em 29 jan 2020. 

MIZUKAMI, Maria da Nicoletti. Ensino: As Abordagens do Processo. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635956/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref

=html1]!/4/2/2[vst-image-button-755829]@0.00:0.00 acesso em 29 jan 2020. 

SOJA, Edward. Geografias Pós-Modernas, A reafirmação do espaço na teoria social 

crítica. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537810248/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref

=body001]!/4/2[cover-image]/2[vst-image-button-440785]@0.00:0.00 Acesso em 29 jan 

2020. 

VICKERY, Anitra. Aprendizagem Ativa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290697/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref

=Capa.xhtml]!/4/4/2[vst-image-button-840739]@0.00:0 Acesso em 29 jan 2020. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DE HISTÓRIA   

 

Carga horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

Estudo das diferentes formas de transmissão do conhecimento e da cultura do ensino de 

História. Características e trajetória da História como a disciplina escolar para Ensino 

Fundamental, na atualiadade. Estrutura do saber histórico escolar através do sujeito, o fato, 

as fontes e o tempo histórico. Conhecimento histórico e da História no PCN e na Matriz 

Curricular de História no PCN e na Matriz Curricular de Histótia para Ensino Fundamental e 

suas relações com os temas transversais e a cultura Afro-descebndentes. O trabalho com 

fontes históricas em sala de aula. Métodos didáticos-pedagógicos para o ensino de História.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PENTEADO, Heloíza Dupar. Metodologia do Ensino de História e Geografia. São Paulo: 

Cortez, 1991. 
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SCHIMIDT, Dora. Historiar: fazendo, contando e narrando a história. São Paulo: Scipione, 

2001. v. 4. 

SOUSA, Isaac Messias de. O Ensino de História nos Anos Iniciais. São João del-Rei: 

[s.n.], 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. edição anotada por 

Ettiénne Bloch – Rio de Janeiro: Zahar, 1997. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537805732. Acesso em fevereiro de 

2019. 

BAUER, Caroline Silveira; OLIVEIRA, Simone de; ALVES, Ana Cristina Zecchinelli.  

Conteúdo e Metodologia do Ensino de História,; [revisão técnica: Wilian Junior Bonete]. 

– Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027602. Acesso em fevereiro de 

2019.                                           

FONSECA, Thais Nivia de Lima e. História & ensino de História. — 3. ed. — Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2011. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172124. Acesso em fevereiro de 

2019.                                                                                           

GOMES, Carla Renata Antunes de Souza; TRINDADE, Diulli Adriene. ECOTEN, Márcia 

Cristina Furtado. Metodologia do ensino de história [recurso eletrônico]. Porto Alegre: 

SAGAH, 2016. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020016. Acesso em fevereiro de 

2019.                                                                                           

MELLO, Ana Maria (org). O dia a dia das creches e pré-escolas [recurso eletrônico] : 

crônicas brasileiras. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2010. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536321929. Acesso em fevereiro de 

2019.                                                                                           

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   

 

Carga Horária: 33.3  h 

 

EMENTA: 
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A fundamentação teórico-metodológica e os processos de ensino-aprendizagem de jovens 

e adultos sob a ótica do direito à educação. Construção de currículo para a EJA 

considerando os contextos de vida, as experiências, as expectativas e aspirações dos 

sujeitos que demandam a escola. Singularidade dos processos de alfabetização e 

letramento de jovens e adultos. Efetivo trabalho com conteúdos interdisciplinares aplicados 

afim de legitimarem os saberes e as experiências adquiridas pelos alunos da EJA além dos 

muros da escola. A exposição dialogada na EJA estabelecendo relação entre as disciplinas 

e os temas transversais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

APPLE, Michael W.. Ideologia e Currículo. 3.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2006. 288 p.       

BARBOSA, J.J. Alfabetização e Leitura. São Paulo: Cortez, 1990.  

LERNER, D. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: 

ArtMed, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACICH, Lilian; MORAN, José (Orgs.). Metodologias para uma educação inovadora: uma 

abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018 (Série Desafios da Educação).  

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584291168/cfi/6/2!/4/2/4@0:0>. 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

FREIRE, Rogéria Alves. A didática no ensino superior:– o processo de ensino e 

aprendizagem.  São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123643>. Acesso em: 14 fev. 

2018. 

MALHEIROS, Bruno Taranto. Didática geral. Rio de Janeiro: LTC 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2156-0. Acesso em 08 

fevereiro de 2018. 

SANTOS, Ana Maria Rodrigues. Planejamento, avaliação e didática. Cengage 

Learning.  São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16>. Acesso em 

10 fev. de 2018. 

ZITKOSKI, Jaime José . Paulo Freire e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2006 

(Coleção Pensadores & Educação). Disponível em: <https://integrada.minhabibli 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123643
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2156-0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16
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DISCIPLINA: SEMINÁRIOS DE PESQUISA II 

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Construção do conhecimento: senso comum ao conhecimento científico. A ciência e seu 

desenvolvimento ao longo do tempo. A pesquisa científica e a pesquisa educacional. O papel 

do pesquisador em educação. Trabalhos Científicos: Resenha Crítica, Resumo-crítico, 

Fichamento, Artigo Científico, Relatório, Monografia, Ensaio, Dissertação, Tese, Etapas do 

Trabalho Científico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDERY, Maria Amalia. Para Compreender a Ciência, 12.ed. cidade Garamond, 2003. 

LÜDKE, Menga; André, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

GALLIANO, A. Guilherme. O método científico: Teoria e Prática. São Paulo: Harbra, 1979. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 

Saraiva, 2007. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0>. Acesso em: 07 

fev. 2018. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Fundamentos de metodologia científica. 8 ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

body001]!/4/2/4@0:0.00>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=

cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica, 2ª ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0>. Acesso em: 

07 fev. 2018. 

 

DISCIPLINA: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – EAD 

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Ecologia; Características gerais da atmosfera, água e solo; Poluição do ar, água e solo; 

Legislação Ambiental; Recursos Florestais; Resíduos Sólidos; Agricultura e Meio Ambiente; 

Geoprocessamento Ambiental; Saneamento; Saúde Pública; Agenda 21; Meio Ambiente 

Urbano; Construções Sustentáveis; Energia e Meio Ambiente; Sistemas de Gestão 

Ambiental; Gestão Ambiental Empresarial; Licenciamento Ambiental e Educação Ambiental.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMPOS, L. M. S.; LERIPIO, A. A. Auditoria Ambiental: uma ferramenta de gestão. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

SZABÓ JR, A. M. Educação ambiental e gestão de resíduos. São Paulo: Rideel, 2011. 

SEIFFERT, M. E. ISO 14001 Sistemas de Gestão Ambiental: implantação objetiva e 

econômica. São Paulo: Atlas, 2008. 

BARSANO, Roberto, P., BARBOSA, Pereira, R. (06/2013). Meio Ambiente - Guia Prático e 

Didático, 2nd edição. p. 15 – 33. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521664/  

ROSA, Henrique, A., FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, organizadores, V. -. 

(01/2012). Meio Ambiente e Sustentabilidade. p. 88-102. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701977/ 

SANTOS, dos, M. A. (05/2017). Poluição do Meio Ambiente. p. 3-23. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634140 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBIERI, Carlos, J. (06/2007). Gestão Ambiental Empresarial. 2ª EDIÇÃO. Cap. 5;6 e 8. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111967/ 

BARSANO, Roberto, P., BARBOSA, Pereira, R., IBRAHIN, Dias, F. I. (06/2014). Legislação 

Ambiental, 1st edição. p. 57-68. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521619/  

BRASIL. Agenda 21 brasileira. 2ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004, 158p. 

BRASIL. Lei 9.795 / 1999. Educação Ambiental. Brasília: Senado Federal, 1999.  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal, 1988. 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução 001 / 1986 -  Avaliação de 

Impacto Ambiental. Brasília, 1997.  

IBRAHIN, Dias, F. I. (06/2014). Introdução ao Geoprocessamento Ambiental, 1st edição. 

Cap. 1;4 e 5. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521602/ 

Kleinbach, R.A.H.|. M. (04/2014). Energia e meio ambiente, 5th edição. [Minha Biblioteca].  

SARLET, Wolfgand, I. (7/2015). Constituição e legislação ambiental comentada, 1ª 

edição. p. 635-749 [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626492/  

 

DISCIPLINA: O PEDAGOGO NA DOCENCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Carga Horária: 33,3h/a 

 

EMENTA: 

Discussão fundamentada e contextualizada de situações de ensino e aprendizagem nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Envolvimento do estagiário no trabalho pedagógico da 

escola/instituição campo, oportunizando a análise do seu “fazer pedagógico”, bem como o 
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exercício da função docente. Elaboração de oficinas. Regência em turmas nos anos iniciais 

do ensino fundamental. Competências e habilidades necessárias à formação de professores 

para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A formação do professor dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANTUNES, Celso. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto   Alegre: 

Artmed, 2012.                                                                                                                                               

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica educativa. 37 ed 

São Paulo: Paz e Terra,. 2008.                                                                                                                       

GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, José Sérgio. Reflexões sobre educação, formação e esfera pública. Porto 

Alegre: Penso Editora, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848015/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: 31/01/2020. 

CASTRO, Amélia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org.). Ensinar a 

ensinar: didática para a escola fundamental e média. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114009/pageid/2. Acesso em: 

01/02/2020.                                                                                                                                                                    

DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. Formação de professores, trabalho docente e suas 

repercussões na escola e na sala de aula. Educação e Linguagem, São Paulo, v. 10, n. 

15, p.82-98, 2007. Disponível em: 

<https://www.metodista.br/revistas/revistasims/index.php/EL/article/viewFile/158/168>. 

Acesso em: 12 mai. 2016.                                                                                

GHIRALDELLI, Junior, Paulo. As lições de Paulo Freire. Barueri, SP: Manole, 2012. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448977 

 SANTOS, Ana Maria Rodrigues. Planejamento, avaliação e didática. Cengage Learning. 

São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728/pageid/16.Acesso 

em02/02/ 2020.                                                                                                                                                                
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OITAVO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS 

 

Carga Horária: 33,3  h 

EMENTA: 

Políticas educacionais e políticas sociais. Sistema de ensino: conceituação, concepção e 

estruturação. Estudo das temáticas relativas à gestão de sistemas de ensino e administração 

pública: gerenciamento dos recursos financeiros, espaço físico e patrimônio da escola, 

gestão dos servidores, gestão pedagógica. Avaliação sistêmica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

  

Nunes, L.C. C. Políticas públicas e educação. Grupo A, 2019. 9788595027503. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027503/. Acesso em: 2021 

ago. 08.                                              

Pablo, B. Organização e Legislação da Educação. Grupo A, 2018. 9788595027282. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595027282/. Acesso 

em: 08 Aug 2021                

Santos, C.R. D. Educação escolar brasileira: estrutura, administração, legislação – 2ª Edição 

atualizada e ampliada. Cengage Learning Brasil, 2018. 9788522126088. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126088/. Acesso em: 08 Aug 

2021 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

ALVES, Júlia Falivene. Avaliação educacional - da teoria à prática. Rio de Janeiro: LTC, 

2013. Disponível em: <https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/978-85-216-2249-

9/cfi/2!/4/4@0.00:0.00> Acesso em: 16/07/2018.   

CARVALHO, José Sérgio. Reflexões sobre educação, formação e esfera pública. Porto 

Alegre: Penso Editora, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848015/cfi/0!/4/4@0.00:0.00> 

Acesso em: 16/07/2018.  

https://bookshelf.vitalsource.com/%22%20/l%20%22/books/978-85-216-2249-9/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://bookshelf.vitalsource.com/%22%20/l%20%22/books/978-85-216-2249-9/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%22%20/l%20%22/books/9788565848015/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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CASTRO, Claudio de Moura. Os tortuosos caminhos da educação brasileira: pontos de 

vista impopulares. Porto Alegre: Penso, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848770/cfi/1!/4/4@0.00:48.2> 

Acesso em: 16/07/2018.  

COLOMBO, Sonia Simões [et al.]. Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312590/cfi/0!/4/4@0.00:0.00> 

Acesso em: 16/07/2018   

IMBERNÓN, Francisco [et al.]. A educação no século XXI: os desafios do futuro 

imediato. Porto Alegre: Artmed, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317434/cfi/1!/4/4@0.00:50.8>  

Acesso em: 16/07/2018. 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: LIBRAS  

 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA: 

História da pessoa com surdez ao longo dos tempos. Conceito e caracterização da surdez. 

Mitos e verdades sobre as línguas de sinais e a pessoa com surdez. Parâmetros para a 

realização dos sinais na Libras. Datilologia ou processo datilológico. Prática em Libras – 

vocabulário básico e vocabulário específico da área da saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 

Língua de Sinais Brasileira, v 1, 2.e 3 São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2017. 

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua 

de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

QUADROS, R. M. de. Língua de herança: língua brasileira de sinais. Porto Alegre: Penso, 

2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%22%20/l%20%22/books/9788565848770/cfi/1!/4/4@0.00:48.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%22%20/l%20%22/books/9788536312590/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%22%20/l%20%22/books/9788536317434/cfi/1!/4/4@0.00:50.8
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CAPOVILLA, Fernando César, Raphael, Walkiria Duarte. ENCICLOPÉDIA DA LÍNGUA DE 

SINAIS BRASILEIRA. VOL. 7: O Mundo do Surdo em Libras. Editora: Ed.USP. Ano de 

Publicação: 2019. Edição: 1 

LODI, Ana Claudia Balieiro, et al. (Org.). Letramento e minorias. 8.ed. Porto Alegre: Editora 

Mediação, 2017. 

LODI, A.C.B. e LACERDA, C.B.F. de: Uma escola duas línguas: letramento em língua 

portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de escolarização.4.ed.  Porto Alegre: 

Editora Mediação, 2014. 

SKLIAR, Carlos. Atualidade da educação bilíngue para surdos, v. 2.: Interfaces entre 

pedagogia e linguística. (Org.) Porto Alegre: Editora Mediação, 2016. 

SKLIAR, Carlos (Org.) A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2013. 

STROBEl, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2 ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 

2015. 

 

DISCIPLINA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Avaliação: dimensões institucional, educacional e de ensino-aprendizagem. Processo de 

avaliação na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio: teoria e prática. Avaliação 

e mecanismos intra-escolares de seleção e exclusão: recuperação, reprovação, repetência 

e evasão. Avaliação de Políticas de Educação, Programas, Projetos e Currículos. 

Pressupostos teórico-metodológicos da avaliação. Instrumentos de medida e avaliação 

usados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA –  

ALVES, Júlia Falivene. Avaliação educacional: da teoria à prática. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2249-

9/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em 12 de julho de 2021. 

Perrenoud, Philippe. Thurler, Mônica Gather; MACEDO, Lino de; MACHADO, Nilson José 

de; ALLESSANDRINI, Cristina Dias. As competências para ensinar no século XXI: a 

formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível 
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em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536309460/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em 12 de julho de 2021. 

RUSSELL, Michael K.; AIRASIAN, Peter W.  Avaliação em sala de aula: conceitos e 

aplicações. Trad. Marcelo de Abreu Almeida. 7 ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2014. 

Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553130/cfi/0!/4/4@0.00:12.0. 

Acesso em 12 de julho de 2021. 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CENGAGE LEARNING EDIÇÕES. Planejamento, avaliação e didática [recurso 

eletrônico]. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123728/cfi/0!/4/4@0.00:20.0. 

Acesso em 12 de julho de 2021. 

MALHEIROS, Bruno Taranto. Didática geral - 2. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2019. Disponível 

em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521636397/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Acesso em 12 de julho de 2021. 

MURCIA, Juan Antônio Moreno [et al]. Aprendizagem através do jogo. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536314013/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em 12 de julho de 2021. 

PERRENOUD, Philippe, PAQUAY, Leopold, ALTET, Marguerite, CHARLIER, Évelyne 

(orgs.). Formando professores profissionais: Que estratégia? Que competência. Porto 

Alegre, RS: Artmed Editora, 2001. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536315362/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em 12 de julho de 2021. 

SANTOS, Priscila Kohls dos; GUIMARÃES, Joelma. Avaliação da Aprendizagem. Porto 

Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595022058/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em 12 de julho de 2021. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

 



80 
 

Carga Horária: 66,6  h 

 

EMENTA 

A disciplina busca discutir e analisar os aspectos relativos ao desenvolvimento da Educação 

Física na Educação Infantil e Ensino Fundamental e as abordagens pedagógicas que devem 

permear o trabalho do professor nos diferentes níveis; busca também abordar os aspectos 

didáticos e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em relação à Educação Física; 

Refletir sobre Corpo e Corporeidade; Conhecer  as abordagens pedagógicas da Educação 

Física Escolar e suas implicações práticas; Recursos e metodologias de trabalho em 

Educação Física e Avaliação da Educação Física 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

SILVA, Juliano Vieira da; BONETE, Wilian Junior; SCARANO, Renan Costa Valle; 
LOZADA, Cristiano Rodrigues. Dimensões histórico-filosóficas da Educação Física e 
do Esporte. [recurso eletrônico]. Porto Alegre, 2018 Disponível em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025721/cfi/1!/4/4@0.00:64.1  
>Acesso: 14 jul 2021 

BAGNARA, Ivan Carlos; FESTERSEIFER, Paulo Evaldo. Educação Física Escolar: 
política, curriculo e didática. Coleção Educação Física e Ensino. [Recurso Eletrônico]. Ed. 
Unijui  Ijuí: 2019. Disponível em : 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788541902847/cfi/2!/4/4@0.00:67.0 > 
Acesso em :14 de jul 2021 

NEIRA, Marcos Garcia. Ensino de Educação Física - Coleção Ideias em ação. ( 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Coord. Da Coleção). Editora Cengage. São Paulo: 
2007 Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522103492/cfi/4!/4/4@0.00:49.4 > 
Acesso em:14 de jul 2021 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARREIRO, Eduardo Augusto. Educação física no ensino superior: gestão da educação 

física e esporte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1956-8/pageid/0 . Acesso 

em:10.11.2018. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025721/cfi/1!/4/4@0.00:64.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788541902847/cfi/2!/4/4@0.00:67.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522103492/cfi/4!/4/4@0.00:49.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1956-8/pageid/0
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GRABER, Kim C. Educação física e atividades para o ensino fundamental. Porto Alegre: 

AMGH, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553574> Acesso em: 20/11/2018. 

MATTHIESEN, Sara Quenzer. Fundamentos de educação física no ensino superior: 

atletismo - teoria e prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731065/epubcfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Acesso em: 15 11 2018 

RANGEL, Irene Andrade; DARIDO, Suraya Cristina. Educação física na escola: 

implicações para a prática pedagógica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1972-8/pageid/0 

Acesso em: 30 jul. 2018. 

SAMULSKI, Dietmar; MENZEL, Hans-Joachim; PRADO, Luciano (Eds.). Treinamento 

esportivo. São Paulo: Manole, 2013. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448649/pageid/0 . Acesso em: 

24 ago. 2018. 

 

 

 

DISCIPLINA: RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS 

 

Carga Horária: 33,3  h 

 

EMENTA: 

Educação para as relações étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo 

e racialismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de raça, etnia e cor 

no Brasil: entre as abordagens acadêmicas e sociais. Teoria de branqueamento.  

Democracia racial e seu mito. O problema da representatividade. O índio contributos para a 

sociedade brasileira, narrativa etnocêntrica.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%22%20/l%20%22/books/9788580553574%3E
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731065/epubcfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1972-8/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448649/pageid/0
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ABRAMOWICZ Anete, GOMES, Nilma Lino organizadoras. Educação e raça : perspectivas 

políticas, pedagógicas e estéticas. Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2010. – (Coleção 

Cultura Negra e Identidades ; 18)  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178164 

  

OLIVEIRA, Marcus Eugênio. Psicologia social do preconceito e do racismo  Editora Edgard 

Blücher Ltda, 2020. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555500127 

  

SILVA, Giovani José e COSTA, Anna Maria Ribeiro F. M. Histórias e culturas indígenas na 

Educação Básica Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2018 (Coleção Práticas Docentes).  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788551303214 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. História e cultura africana e afro-brasileira na educação infantil / 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão. - Brasília: MEC/SECADI, UFSCar, 2014. Disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227009 

 

GOMES, Flávio. Negros e política. Rio de janeiro: editora Zahar, 2005. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537803950.  

 

GOMES, Nilma Lino. Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais / 

organizado Belo Horizonte: Autêntica, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788551302309.  

 

WITTMANN, Luisa Tombini (Org.) Ensino (d)e História Indígena. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2015. -- (Coleção Práticas Docentes). Disponível em  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582174265/cfi/4. 

 

SILVA, Paulo Vinícius Baptista da. Racismo em livros didáticos : estudo sobre negros e 

brancos em livros de Língua Potuguesa / Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2008. — 
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(Coleção Cultura Negra e Identidades). Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179741.  

 

DISCIPLINA: O PEDAGOGO NA GESTÃO EDUCACIONAL 

 

Carga Horária: 33,3 horas 

 

EMENTA:  

Planejamento e execução de atividades práticas relacionadas ao processo de pesquisa do 

estudante; projetos educativos ou atividades didáticas. O Pedagogo como membro da 

Gestão Escolar. A Gestão Democrática como princípio da Educação Escolar. O Pedagogo 

frente à articulação do Projeto Político Pedagógico da Escola. O Planejamento do Trabalho 

Pedagógico: uma discussão sobre o Plano de Trabalho do Pedagogo. 
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DISCIPLINA: METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS À EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Carga Horária: 33,3  h            

 

EMENTA: 

Apresentação e discussão de conceitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem 

aplicada à prática pedagógica, papel do professor no desenvolvimento da aprendizagem 

autorrregulada pelo estudante, contrato pedagógico, zona de desenvolvimento proximal, 

avaliação formativa, dentre outros. Apresentação e discussão de métodos de ensino-

aprendizagem que possibilitam maior participação do estudante e maior interação entre os 
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sujeitos aprendentes. Apresentação e discussão de diferentes formas de avaliação do 

aprendizado. Elaboração de planos de aulas e de disciplinas. Para abordagem dos temas 

acima, a disciplina constará de aulas teóricas e oficinas, em sala de aula, e leituras em 

horários extraclasse. 
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DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS II 
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EMENTA: 

Leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais. Recursos para criação de efeito e de 
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Multissemiótica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Antonio Fernando de. Português básico. 5 ed. Atlas, 2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466009/cfi/3!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em 05 fev de 2021. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 

9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/3!/4/4@0.00:66.2 

Acesso em 05 fev de 2021 

TERCIOTTI. Sandra Helena. Português na prática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/3!/4/4@0.00:66.2 

Acesso em 05 fev de 2021. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

EL FAR, Alessandra. O livro e a leitura no Brasil. São Paulo: Zahar, 2006. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537803813/>. Acesso em: 10 ago. 

2020..                                                                                                                                                                                    



87 
 

.FREITAS, Maria Teresa de Assunção; COSTA, Sérgio Roberto. Leitura e escrita de 

adolescentes na internet e na escola. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179451/>. Acesso em: 10 ago. 

2020 

  

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: para cursos de contabilidade, economia 

e administração. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. ISBN 978 85 224 5458 7. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485598/cfi/0!/4/4@0.00:0.647 

Acesso em 05 fev 

  

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de textos: leitura e redação. 5. ed. 

São Paulo: Ática, 2006. ISBN 978 85 081 0594 6. Disponível  em 

http://www.faberj.edu.br/downloads/biblioteca/portugues_instrumental/Li%C3%A7%C3%B5

es%20de%20Texto%20Leitura%20e%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Fiorin%20e%20Plat%C3%A3o.pdf Acesso em 05 fev. 

  

SANTOS, Maria Aparecida Paiva Soares dos et al. (Org.). Democratizando a leitura: 

pesquisas e práticas. Belo Horizonte: CEALE / Autêntica, 2008. Disponível em: 
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1.5 Conteúdos curriculares 

 

O Curso de Pedagogia, em conformidade com as premissas apresentadas acima, tem 

uma estrutura curricular flexível, interdisciplinar e articula teoria com a prática considerando 

as peculiaridades do contexto em que o curso está inserido. Em conformidade com seu 

princípio orientador adotado e as respectivas implicações, o currículo do Curso Pedagogia 

do UNIPTAN se organiza em três grandes núcleos – Núcleo de Estudos Básicos; Núcleo de 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos e Núcleo de Estudos Integradores que 
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conduzem/orientam a construção do conhecimento garantindo a formação de profissional 

com as habilidades e competências definidas no perfil do egresso do Curso de Pedagogia.  

Os núcleos Núcleo de Estudos Básicos e de Aprofundamento e Diversificação de 

Estudos são formados, respectivamente, pelas disciplinas de fundamentos e disciplinas 

técnico-especializadas. Núcleo de Estudos Integradores se desenvolve através das 

disciplinas voltadas para a pesquisa, as atividades de extensão, às práticas pedagógicas e 

os estágios supervisionados. 

Nesta estrutura, os professores responsáveis pelas disciplinas e demais atividades 

trabalharão coordenadamente, de modo a facilitar a construção, pelo estudante, de um 

referencial orgânico e interdisciplinar para a sua prática. Esta ênfase à interdisciplinaridade 

não pretende negar as especificidades de cada disciplina e tampouco desconsiderar seus 

respectivos pressupostos epistemológicos e abordagens metodológicas. Ela traduz, antes, 

a preocupação de garantir que o profissional formado seja capaz de processar sua prática 

pedagógica, articulando e integrando os olhares sobre a realidade e especialmente sobre a 

Educação produzidos pelos diferentes campos de conhecimento. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS 

 

O núcleo de estudos básicos, sem perder de vista a diversidade e a multiculturalidade 

da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura pertinente e de realidades 

educacionais, assim como por meio de reflexão e ações críticas, articulará: 

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

doconhecimento, com pertinência ao campo da Pedagogia, que contribuam para o 

desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade; 

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

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

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

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

aprendizagem; 

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

de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, 

estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial; 
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f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes segmentos 

da sociedade, relativamente à educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e 

interesses, de captar contradições e de considerá-lo nos planos pedagógico e de ensino 

aprendizagem, no planejamento e na realização de atividades educativas; 

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

histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, particularmente, no que diz 

respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à formação de 

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

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

organização do trabalho docente; 

i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por crianças, 

além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de 

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

Geografia, Artes, Educação Física; 

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

sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea; 

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

profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando o saber acadêmico, a 

pesquisa, a extensão e a prática educativa; 

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

nacional. 

 

NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DE ESTUDOS 

 

O Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos é voltado às áreas de 

atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e atende a 

diferentes demandas sociais, oportunizando entre outras possibilidades: 

a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes 

situaçõesinstitucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 

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

deaprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira; 

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

propostaseducacionais consistentes e inovadoras; 
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NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES 

O Núcleo de Estudos Integradores proporciona enriquecimento curricular e 

compreende participação em: 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e 

extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de educação superior; 

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

educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e 

utilização de recursos pedagógicos; 

c) atividades de comunicação e expressão cultural. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1 - Eixos de aprendizado do Curso de Pedagogia 

 

O encadeamento satisfatório das disciplinas é fundamental para que o aluno possa 

compreendê-las dentro de sua área específica e em sua relação com as disciplinas das 

demais áreas, além de facilitar o aprendizado por parte do aluno e possibilitar ao professor 
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maior coerência com os componentes anteriores ao seu, reduzindo a necessidade de 

repetição de conteúdo. 

 

1.6 Metodologia 

 

A vivência de práticas pedagógicas inovadoras na sala de aula é um dos desafios 

na formação inicial e continuada em qualquer instituição. O UNIPTAN busca desenvolver 

métodos de ensino capazes de aproveitar os recursos oferecidos pelas tecnologias 

existentes na atualidade.  

Considera-se como recurso importante para a implementação de políticas 

pedagógicas inovadoras a utilização das sugestões dos discentes, uma vez que a prática 

inovadora faz do aluno o protagonista do seu aprendizado, um sujeito ativo refletindo e 

elaborando uma opinião sobre determinado ponto sobre o qual o estudante se posiciona, 

envolvendo-se, então, com a proposta de ensino. 

É imprescindível, também, ir muito além do que o currículo disciplinar tem colocado 

à disposição dos educadores e seus educandos, mediante a prática de juntos, definirem 

estratégias próprias de busca, ordenação, análise e interpretação de informações, 

construindo, assim, conhecimentos novos de forma mais autônoma. Diante do leque de 

opções de novas práticas, bem como de atualização das já existentes, é importante salientar 

que o UNIPTAN adota uma postura capaz de subsidiá-las - desde as mais simples até as 

mais sofisticadas -, sempre focando o favorecimento do processo de ensino-aprendizagem. 

A principal proposta do UNIPTAN é a interdisciplinaridade na geração e transmissão 

do saber, que permite a articulação de conhecimentos e a flexibilidade de conteúdos 

curriculares, além de contribuir para a dinamização da aprendizagem. A Instituição promove 

a organização e a divulgação de atividades diversificadas, como semanas de estudo, 

seminários, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos oferecidos, com o 

intuito de integrar a comunidade acadêmica e complementar a formação da mesma, além 

de incentivar a interdisciplinaridade, que é dividida em dois enfoques: 

 Atividades Interdisciplinares do curso: o curso desenvolve as atividades 

que julga relevantes, seguindo as políticas elencadas no PDI. Essas 

atividades são realizadas por meio de visitas técnicas, seminários, mostras 

acadêmicas, simpósios, entre outras atividades acadêmicas afins.  
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 Atividades interdisciplinares do UNIPTAN: O curso de Pedagogia 

desempenha atividades que possibilitam aos discentes entenderem o caráter 

sistêmico do processo educacional. O aluno entende que, apesar de serem 

de áreas diversas, as disciplinas permitem um entrosamento na construção 

do saber. 

Contando com a experiência de seus professores, o Curso de Pedagogia do 

UNIPTAN utiliza os enfoques acima em suas atividades acadêmicas, visando a alcançar um 

ambiente propício à autoaprendizagem. Isso inclui a adoção de uma metodologia pautada 

na articulação entre teoria e prática como forte aliada às atividades interdisciplinares 

especificadas a seguir: 

 Atividades integradas entre disciplinas do currículo básico e as 

metodologias correspondentes, integrando teoria e prática para melhor 

assimilação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

 Leitura e discussão de estudos de casos nos quais os estudantes 

discutem temas inovadores e polêmicos presentes na literatura 

recomendada para as disciplinas; 

 Aulas que simulam situações-problema, estimulando a análise e a síntese 

de pensamento; 

 Criação de projetos que envolvem o desenvolvimento dos conceitos, 

procedimentos e métodos pertinentes às disciplinas da área técnica com 

visão da prática; 

 Seminários e semanas de estudos envolvendo palestras nas diferentes 

áreas dos cursos de graduação oferecidos pela Instituição; 

 Visitas técnicas a escolas e instituições educativas para verificar in loco 

situações que tenham estreita relação com o conhecimento adquirido em 

sala de aula, com elaboração de relatórios. 

Uma proposta de educação comprometida com a formação de sujeitos autônomos 

e dotados de consciência crítica exige uma metodologia desencadeadora da ação 

consciente e efetiva do discente no processo do conhecimento. Uma metodologia que se 

traduza em trabalho- produção num processo interativo. 
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 Trabalho - produção implica em atividade construtiva, desenvolvimento 

de ações intencionalmente estruturadas para a consecução de objetivos 

claros. Não um fazer mecânico, vinculado ao cumprimento formal de 

ordens ou solicitações externas. 

 Trabalho - produção interativa implica em atividade cooperativa, 

desenvolvida junto com outros, feita de acordos, trocas, coordenação de 

pontos de vista, ajustamento de interesses, prazer de estar com o outro 

e descobrir o construir juntos. 

Nesse contexto, a atividade acadêmica ganha sentido, o discente passa a produzir 

com seus pares para atingir objetivos, satisfazer dúvidas e curiosidades, resolver questões, 

solucionar situações - problemas, desenvolver projetos reais.  

O trabalho como princípio educativo transforma a sala de aula em oficina de 

aprendizagem, constituindo um ambiente dinâmico, prazeroso, onde há espaço para criar, 

conviver, questionar, assumir posicionamentos, ter iniciativa, investigar, relacionar o que se 

sabe \ pensa \ vive com o que se lê \ ouve \ vê. 

Nessa perspectiva, o ato de ensinar se realiza na criação de situações 

desencadeadoras da aprendizagem, onde o aluno é o protagonista principal. O ato de 

aprender assume um caráter responsivo, compartilhado, dialógico, que se desenvolve em 

torno dos eixos ação \ reflexão e troca. 

A formação de sujeitos críticos, confiantes na sua capacidade de resolver 

problemas, investigativos, curiosos, inventivos, solidários, cooperativos, aptos a defenderem 

pontos de vista, encontra, nessa proposta metodológica, baseada no diálogo e na 

negociação de significados, o terreno propício ao seu desenvolvimento. 

O desenvolvimento da capacidade de pensar, ter discernimento, mobilizar 

conhecimentos para o desenvolvimento de projetos, levantar questões e desenvolver 

investigações, organizar, analisar e sistematizar informações é responsabilidade de todos 

os professores. E essas capacidades desenvolvem-se em longo prazo e a partir de 

investimentos concretos no cotidiano da sala de aula. 

O plano de ensino dos componentes curriculares, com os conteúdos conceituais das 

unidades de estudo, deverá ser disponibilizado pelos professores no início do semestre 

letivo, para que os alunos possam melhor planejar sua vida acadêmica, antecipando seus 

estudos.  

O professor deverá associar, em seu planejamento, links, filmes, textos diversos, 
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artigos, bem como propor as atividades avaliativas, como trabalhos de pesquisa, 

questionários de reflexão entre outras estratégias de ensino e aprendizagem que buscam 

favorecer a autoaprendizagem. Esses recursos, disponibilizados previamente para os 

alunos, favorecem a análise/estudo prévio para que os encontros de trabalho (aulas) sejam 

mais produtivos. 

A disponibilização do material didático que será utilizado com antecedência é um 

meio para que a participação dos alunos em sala de aula seja mais efetiva e para que ele 

consiga, assim, aprimorar seu processo de aprendizado. 

As atividades práticas (brinquedoteca, laboratórios de informática, visitas técnicas, 

trabalhos de campo, entre outras) previstas na organização curricular serão executadas 

mediante roteiro, com objetivos bem definidos, e apoiadas nos conteúdos conceituais 

trabalhados.  

As atividades de Estágio Curricular Supervisionado e de Trabalho de Conclusão de 

Curso serão executadas conforme seus regulamentos próprios, aprovados pelo Colegiado 

do Curso e sob supervisão/orientação do corpo docente, buscando garantir a articulação 

teoria/prática. 

O Curso de Pedagogia do UNIPTAN considera a acessibilidade metodológica, 

quebrando barreiras em métodos, teorias e técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos 

nas atividades em sala de aula e demais espaços institucionais (laboratórios, 

brinquedoteca), e em atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas por professores e 

discentes do curso. Os conteúdos curriculares são pensados para os diferentes sujeitos 

inseridos no curso de acordo com seus interesses e especificidades. O Curso de Pedagogia 

tem uma postura inclusiva. Até a presente data, dois discentes surdos passaram pelo curso, 

sendo um deles já formado e inserido no mercado de trabalho como professora Instrutora 

de Libras na rede pública local.  

 

1.7 Estágio curricular supervisionado 

 

O tempo destinado pela legislação à parte prática deve permear todo o curso de 

formação, de modo a promover o conhecimento experiencial do Pedagogo/professor. 

Portanto, os cursos de formação de professores não podem mais propor um espaço isolado 

para a experiência prática, que faz com que, por exemplo, o estágio se configure como algo 

com finalidade em si mesmo e se realize de modo desarticulado com o restante do curso. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, das 3.200 horas 
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da Matriz Curricular, 300 horas são dedicadas ao Estágio Curricular Supervisionado 

prioritariamente em Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto 

pedagógico da instituição.  

Diante do exposto o Curso de Pedagogia do UNIPTAN adota 400 horas de estágio a 

partir do 4º período do curso. Dessas 400 horas, 240 horas são realizadas obrigatoriamente 

em espaços escolares, 80h são realizadas obrigatoriamente em espaços não escolares e 80 

horas são realizadas na Gestão educacional.  

Há no curso disciplinas e material didático que dão suporte a cada estágio a ser 

realizado, bem como um supervisor de estágio que faz o acompanhamento dos alunos 

estagiários. 

No Curso de Pedagogia do UNIPTAN, o Estágio Curricular Supervisionado tem como 

objetivo geral construir uma visão global sobre a prática de ensino em espaços escolares e 

abre também como perspectiva o estágio em espaços não escolares. Como objetivos 

específicos, tem-se: 

 a observação, análise e vivência das práticas de ensino desenvolvidas na sala de aula, 

na relação professor-aluno, durante o processo ensino-aprendizagem, bem como das 

práticas do Pedagogo em espaços não escolares; 

 a caracterização e o diagnóstico do processo pedagógico vivenciado pela escola como 

um todo e pelas instituições não escolares onde o Pedagogo se faz presente;  

 o planejamento e execução de atividades de ensino como: oficinas, aulas, avaliações, 

projetos especiais, pesquisas curriculares, preparação de recursos didáticos e outros e 

o planejamento da atuação do Pedagogo em espaços não escolares. 

Esse tipo de estágio, realizado em instituições de Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, bem como em instituições não escolares pretende oferecer 

ao futuro Pedagogo diferentes oportunidades de observação e vivência de atividades 

educativas fora e dentro da sala de aula.  

Também é interesse constituir esse canal com as instituições não escolares da 

região onde o Pedagogo se faz presente. O Estágio Curricular Supervisionado é um 

momento de formação profissional caracterizado pelo exercício da profissão in loco, que 

oferece ao futuro Pedagogo um conhecimento do real em situação de trabalho atuando em 

processos de capacitação e organizando atividades de aprendizagem.  
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No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), 

as atividades práticas do Curso foram suspensas a partir do mês de março/2020, em estrito 

atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e internacionais da educação e da 

saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da Portaria MEC nº 343 de 17 de 

março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de março de 2020, além do Decreto 

Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 2020 e da Deliberação do 

Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 2020. 

A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm 

até o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria MEC 

nº 544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de 

atividades práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema 

remoto adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento social. 

Nesse contexto, o Curso de Pedagogia, através do seu Núcleo Docente 

Estruturante, realizou adequações em seu Regulamento de estágio curricular 

supervisionado, com os objetivos de:  

a) garantir a segurança em termos de saúde pública do seu alunado e dos indivíduos com 

quem eles mantivessem contato;  

b) adaptar à situação vigente, convertendo parte das atividades presenciais em atividades 

remotas, contribuindo com a prestação de serviços à comunidade em meio à situação de 

calamidade pública instaurada;  

c) dar continuidade à formação do seu alunado, na medida do estabelecido pela legislação 

e pelas orientações dos órgãos públicos de educação e de saúde. 

A seguir, serão apresentados o Regulamento do estágio curricular supervisionado do 

Curso, em vigor antes da pandemia, e logo após as alterações realizadas no mesmo em 

função do período de isolamento social.  

 

1.7.1 Regulamento do estágio curricular supervisionado 

 

O estágio supervisionado é uma oportunidade para o aluno observar, analisar e 

desenvolver as habilidades técnicas e administrativas da profissão de pedagogo, ancorados 

nas disciplinas teóricas apresentadas. O estagiário deve buscar a capacidade para formular 

o pensamento crítico-reflexivo sobre a profissão. Nessa perspectiva todos os estágios são 
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acompanhados e orientados por professores supervisores de estágio através da supervisão 

direta aos discentes.  

O Estágio Supervisionado I (80 horas) é realizado no 4º período; o Estágio 

Supervisionado II (80 horas) ocorre no 5º período; o Estágio Supervisionado III (80 horas) é 

realizado no 6º período, o Estágio Supervisionado IV (80 horas) ocorre no 7º período, e 

finalmente o Estágio Supervisionado V (80 horas) ocorre no 8º período.  

 

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO PARA ALUNOS QUE EXERCEM 

ATIVIDADE DOCENTE 

Os alunos que exerçam atividade docente poderão requerer uma redução de carga 

horária, que poderá ser deferida ou não, após análise da documentação comprobatória 

encaminhada para o Professor Supervisor do Estágio, conforme previsto na Resolução 

CNE/CP nº 2, de 19 de Fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 

Básica em nível superior em seu parágrafo único: “Os alunos que exerçam atividade docente 

regular na educação básica poderão ter redução da carga horária do Estágio Curricular 

Supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas”. Salienta-se que essa redução 

apenas se dará para o Estágio realizado em instituições escolares, uma vez que se refere à 

redução em função da atividade docente. 

 

Estágio Curricular Supervisionado I – ATUAÇÃO DO PEDAGOGO: ESPAÇOS 

ESCOLARES 

Ementa: Análise de instituições educativas formais e não-formais. Análise do Projeto 

Político-Pedagógico de Instituições escolares.Reflexãosobreaspráticaseducativas 

 

Estágio Curricular Supervisionado II – ATUAÇÃO DO PEDAGOGO: ESPAÇOS NÃO-

ESCOLARES 

Ementa:A instituição não escolar: espaço, tempo e sujeitos. O perfil do profissional 

pedagogo em espaços não formais de educação. 

Estágio Curricular Supervisionado III - DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ementa: Discussão fundamentada e contextualizada de situações de ensino e 

aprendizagem na Educação Infantil. Envolvimento do estagiário no trabalho pedagógico da 

escola/instituição campo, tornando possível a análise do seu “fazer pedagógico”, bem como 
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o exercício da função docente.Regência em turmas de Educação Infantil. Relato de 

experiências. Registro formal de todo o processo (elaboração do Relatório das atividades 

realizadas). 

 
 

Estágio Curricular Supervisionado IV- DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Ementa: Discussão fundamentada e contextualizada de situações de ensino e 

aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Envolvimento do estagiário no 

trabalho pedagógico da escola/instituição campo, oportunizando a análise do seu “fazer 

pedagógico”, bem como o exercício da função docente. Regência em turmas nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Relato de experiências. Registro formal de todo o processo 

(elaboração do Relatório das atividades realizadas). 

Estágio Curricular Supervisionado V – ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA GESTÃO DE 

ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES 

Ementa: Planejamento e execução de atividades práticas relacionadas ao processo de 

pesquisa do estudante; projetos educativos ou atividades didáticas relacionadas â Gestão 

Educacional. 

 

Avaliação do Estágio 

A avaliação do Estágio no Curso de Pedagogia do UNIPTAN seguirá o disposto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

Resolução nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, do CNE em seu artigo 13: 

 

 [...] § 3º O Estágio Curricular Supervisionado, definido por lei, a ser realizado 
em escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre 
os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda 
metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a 
escola campo de Estágio. 

 

Os procedimentos de avaliação do Estágio Curricular Supervisionado serão os 

seguintes: 

 avaliação das atividades realizadas pelo estagiário no campo de Estágio. Essa 

avaliação será registrada em documento próprio emitido pela Coordenação de 
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Curso de Pedagogia e é realizada pelo Diretor ou Coordenador Pedagógico da 

instituição em que for realizado o Estágio. 

 ao final de cada etapa do Estágio, será produzido um relatório que se constitui 

em uma produção reflexiva proposta para a ampliação e o aprofundamento da 

aprendizagem, contendo, inclusive, auto avaliação. O aluno organizará a 

documentação comprobatória do estágio e anexará na mesma o relatório final. 

Esta documentação será entregue ao Professor supervisor de estágio. 

 

Para ser aprovado no Estágio Curricular Supervisionado, o estudante deverá:  

 obter média igual ou superior a 7,0 (sete) em cada um dos Estágios previstos 

(considerando os trabalhos, leituras e atividades propostas pelo professor 

supervisor de estágio e as atividades práticas no campo de Estágio); 

 entregar a documentação de estágio contendo todos os documentos 

comprobatórios. 

 

Caso o estudante não atinja a média exigida em algum dos Estágios ou não tenha 

cumprido o número de horas exigidas no campo de Estágio, deverá refazer o respectivo 

Estágio até alcançar a média determinada. As atividades de Estágio deverão ser realizadas 

individualmente. 

 

1.7.2 Regulamento especial do estágio curricular supervisionado para o período da 

pandemia do covid-19 

 

Diante das orientações dos órgãos de saúde e dos governos quanto ao isolamento 

social, as instituições loco de estágio para os alunos do curso de Pedagogia tiveram também 

suas atividades suspensas por tempo indeterminado. 

Para garantir a oportunidade de estágio de alunos da Pedagogia e ao mesmo tempo 

buscando uma forma efetiva de atuação social do Curso frente ao momento de adaptação 

das escolas às aulas remotas em função da pandemia, foi proposto e implementado, a partir 

do mês de março de 2020, com aprovação do Colegiado e NDE do Curso de Pedagogia, o 

Projeto: Distanciamento Social: contribuições do Curso de Pedagogia do UNIPTAN.  

O objetivo foi trabalhar não somente em ambientes escolares como também em 

ambientes não-escolares. No cenário da Pedagogia Empresarial e Hospitalar, que é a 
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atuação do pedagogo em instituições não escolares, pretendemos reduzir alguns efeitos 

colaterais causados pela pandemia e contribuir na minimização das dificuldades enfrentadas 

por meio da formação e acompanhamento realizada por alunos do Curso de Pedagogia com 

base na experiência que vem sendo posta em prática pelo UNIPTAN/ Grupo AFYA. 

O projeto de estágio está em continuidade, amparado legalmente pelo ADITIVO de 

estágio, que traz a fundamentação legal que ampara todas as iniciativas do projeto. 

 

TERMO ADITIVO AO REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

1º SEMESTRE DE 2020 

 

PROJETO: DistanCIAmento Social: Contribuições do Curso de Pedagogia do 

UNIPTAN 

Primeiro  semestre de 2020 

 

 O Curso de Pedagogia do UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de 

Almeida Neves, através do seu Colegiado de Curso, 

 

 

CONSIDERANDO o teor da Portaria MEC nº 343 de 17/03/2020; 

 

CONSIDERANDO o teor da Portaria MEC nº 345 de 19/03/2020, que altera parcialmente a 

portaria mencionada acima; 

 

CONSIDERANDOo caráter excepcional devido à contingência gerada pela pandemia do 

Covid-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adaptar parte das atividades acadêmicas 

desenvolvidas no âmbito dos cursos de graduação enquanto durar o isolamento social 

decorrente da pandemia do Covid-19; e 

 

CONSIDERANDO a possibilidade de o Curso de Pedagogia do UNIPTAN, de acordo com a 

sua linha de formação voltada para a inserção do profissional da Educação em espaços não 

convencionais, 
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RESOLVE: 

 

1º) Ofertar parte da carga horária destinada ao estágio curricular obrigatório, 

especificamente a que se destina à preparação, elaboração, correção e organização de 

material voltado para a educação regular, para a formatação de Projeto de Aprendizagem 

Remota que atenda às necessidades de escolas de ensino infantil, fundamental e médio no 

período em curso, atendendo-se às particularidades abaixo: 

 

I – O Projeto de Aprendizagem Remota para Instituições de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e/ou Ensino Médio deve compreender: i) elaboração de um trabalho escrito 

contendo Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Considerações Finais e Referências; 

ii) elaboração de um portfólio ou pasta (física ou digital) descrevendo todos os elementos 

envolvidos pelo Projeto, a saber: softwares, plataformas, arquivos, sites, games e similares, 

acompanhados de fotos e/ou prints de tela; iii) carta-encaminhamento do Projeto a dirigentes 

de instituições de ensino infantil, fundamental e/ou médio da região, em que fique explícita 

e detalhada a disponibilização de ações e intervenções do(s) estagiário(s) na execução da 

proposta. 

 

II - O Projeto não deve propor a substituição das aulas regulares praticadas pelas instituições 

de ensino, salvo se a decisão partir do órgão diretor das mesmas. Devem ser propostas 

atividades de ensino complementares ao processo em curso, como uma tentativa de 

dinamizar as ações que acaso vêm sendo praticadas pelas escolas no período da pandemia 

do Covid-19 ou como uma tentativa de oferta de ações pedagógicas para as instituições que 

porventura não o estejam praticando nesse mesmo período. 

 

III – Constituem-se ações e intervenções que devem integrar o Projeto: utilização de 

plataformas de aprendizagem remota, preferencialmente gratuitas; preparação e 

disponibilização de videoaulas e outras atividades educacionais, dentro de temas pré-

estabelecidos, adequados ao nível de ensino proposto e ao público-alvo; elaboração de 

material didático complementar (físico e/ou digital); outras ações pedagógicas relevantes. 

 

2º) Em virtude da relevância do Projeto frente à vulnerabilidade da situação provocada pela 

pandemia, com o intuito de minimizar os danos educacionais decorrentes da mesma, e em 
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virtude da necessidade urgente de aplicação dos materiais e métodos, a carga horária 

empregada deverá ser considerada em dobro, no cômputo das horas necessárias à 

integralização do estágio curricular supervisionado. 

 

3º) Em nenhuma hipótese a carga horária destinada à elaboração do Projeto deverá 

substituir as atividades práticas previstas no Regulamento de Estágio Curricular, podendo 

estas, no entanto, ser consideradas nas seguintes situações: i) aplicação efetiva do Projeto 

no período de isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19; e/ou ii) aplicação 

efetiva do Projeto no período pós-isolamento social como recurso complementar de oferta 

de atividades no nível do ensino infantil, fundamental e/ou médio. 

 

4º) Caberá à Coordenação do Curso de Pedagogia deliberar a respeito das formas de 

supervisão dessa modalidade de estágio, em entendimentos com os órgãos superiores do 

UNIPTAN. 

 

5º) Quaisquer decisões adicionais em relação ao presente Termo Aditivo ao Regulamento 

de Estágio Curricular Supervisionado deverão ser tomadas pelo Colegiado do Curso de 

Pedagogia, de acordo com os trâmites estabelecidos para tal. 

 

Esse projeto será desenvolvido dentro das disciplinas de estágio curricular supervisionado 

que, nesse segundo semestre de 2020, tenham a proposta de intervenção em Espaços não 

escolares (5º período) e nos anos iniciais do  Ensino Fundamental (7º período). 

 

TERMO ADITIVO AO REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

2º SEMESTRE DE 2020 

 

PROJETO: DistanCIAmento Social: Contribuições do Curso de Pedagogia do 

UNIPTAN 

Segundo semestre de 2020 

 

No primeiro semestre de 2020, o curso de Pedagogia do UNIPTAN desenvolveu o Projeto 

de Estágio Curricular Supervisionado intitulado: DistanCIAmento Social: contribuições do 

Curso de Pedagogia do UNIPTAN que objetivou uma parceria mais emergente para 
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capacitação, integração e formação em serviço, considerando-se as dificuldades que as 

instituições educacionais de Educação Básica da região estavam enfrentando mediante a 

necessidade do isolamento social. 

 

O projeto DistanCIAmento Social foi discutido e organizado pelo NDE do curso de 

Pedagogia/UNIPTAN e aprovado pelo Colegiado de Curso e, posteriormente, respaldado 

legalmente pelo TERMO ADITIVO AO REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO do Curso de Pedagogia do UNIPTAN – Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves. 

 

Devido ao atual cenário, o isolamento social ainda é uma realidade e as escolas de 

Educação Básica e universidades permanecem no modelo de aulas remotas no segundo 

semestre de 2020.  dessa forma o NDE e o Colegiado do Curso de Pedagogia deliberaram 

pela continuidade do Projeto DistanCIAmento Social: contribuições do Curso de 

Pedagogia do UNIPTAN.  

 

Destarte, no segundo semestre de 2020, o  NDE e do Colegiado de curso  

 

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 544 de 16 /06/2020 que dispõe sobre a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia 

do novo Coronavírus  - Covid-19 e revoga as Portarias Portaria MEC nº 343 de 17/03/2020, 

nº 345 de 19/03/2020 e nº 473 de 12/05/2020. 

 

CONSIDERANDO a Resolução da SEE/MG n° 4310 de 17 de abril de 2020, que dispõe 

sobre o Regime Especial de atividades não presenciais/Regime especial de teletrabalho nas 

escolas estaduais de Minas Gerais.  

 

CONSIDERANDO o caráter excepcional devido à contingência gerada pela pandemia do 

Covid-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adaptar parte das atividades acadêmicas 

desenvolvidas no âmbito dos cursos de graduação enquanto durar o isolamento social 

decorrente da pandemia do Covid-19; e 
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CONSIDERANDO a possibilidade de o Curso de Pedagogia do UNIPTAN, de acordo com a 

sua linha de formação voltada para a inserção do profissional da Educação em espaços 

convencionais e não convencionais, 

 

RESOLVE: 

 

1º) Ofertar parte da carga horária destinada ao estágio curricular obrigatório do Curso de 

Pedagogia do UNIPTAN, especificamente a que se destina à preparação, elaboração, 

correção e organização de material voltado para a educação regular, para a formatação e 

execução de Projeto de Aprendizagem Remota e/ou formação em serviço que atenda às 

necessidades dos gestores das escolas de ensino infantil, fundamental e médio no período 

em curso, atendendo-se às particularidades abaixo: 

 

I – O Projeto de Aprendizagem Remota e/ou formação em serviço para Instituições de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio deve conter, obrigatoriamente, 

nessa ordem: 

 

I) CAPA 

II) INTRODUÇÃO 

III) TERMOS DE COMPROMISSO 

IV) DESENVOLVIMENTO  

V) CONSIDERAÇÕES FINAIS  

VI) REFERÊNCIAS  

 

II – Constituem-se ações e intervenções que devem integrar o respectivo Projeto: utilização 

de plataformas de aprendizagem remota, preferencialmente gratuitas; preparação e 

disponibilização de videoaulas e outras atividades educacionais, dentro de temas pré-

estabelecidos pela instituição concedente, adequados ao nível de ensino proposto e ao 

público-alvo; elaboração de material didático complementar (físico e/ou digital) como por 

exemplo uma releitura de Planos de Ensino Tutorados (PETS) que estão sendo utilizados 

pelas escolas de Educação Básica nas aulas remotas; capacitação/formação em serviço de 

professores; ações com pais e comunidade externa, ações com alunos de um determinado 
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nível de ensino escolhido da escola; outras ações pedagógicas relevantes conforme 

sinalizado pelo gestor escolar. 

 

2º) Em virtude da relevância do Projeto frente à vulnerabilidade da situação provocada pela 

pandemia, com o intuito de minimizar os danos educacionais decorrentes da mesma e em 

virtude da necessidade urgente de aplicação dos materiais e métodos, a carga horária 

empregada para planejamento, pesquisa e elaboração dos materiais a serem 

disponibilizados/trabalhados com as escolas serão contabilizados no cômputo das horas 

necessárias à integralização do estágio curricular supervisionado. 

 

3º) Em nenhuma hipótese a carga horária destinada à elaboração do Projeto deverá 

substituir as atividades práticas previstas conforme Regulamento de Estágio Curricular, 

podendo estas, no entanto, serem consideradas nas seguintes situações: i) aplicação efetiva 

do Projeto no período de isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19; e/ou ii) 

aplicação efetiva do Projeto no período pós-isolamento social como recurso complementar 

de oferta de atividades no nível do ensino infantil, fundamental e/ou médio. 

 

4º) Caberá à Coordenação do Curso de Pedagogia deliberar a respeito das formas de 

supervisão dessa modalidade de estágio, em entendimentos com os órgãos superiores do 

UNIPTAN. 

 

5º) Quaisquer decisões adicionais em relação ao presente Termo Aditivo ao Regulamento 

de Estágio Curricular Supervisionado deverão ser tomadas pelo Colegiado do Curso de 

Pedagogia, de acordo com os trâmites estabelecidos para tal. 

 

Esse projeto será desenvolvido dentro das disciplinas de estágio curricular supervisionado 

que, nesse segundo semestre de 2020, tenham a proposta de intervenção na Educaçao 

Infantil (6º período) e na Gestão Educacional (8º período) 

 

1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com  a rede de escolas da educação 

básica 

 

O Curso de Pedagogia do UNIPTAN estabelece com a Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais e com as Secretarias Municipais de Educação de São João del 
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Rei e cidades vizinhas um convênio que sela a parceria e regularização da prática de 

formação pedagógica e do estágio supervisionado. Essa parceria propicia a execução e a 

supervisão dos estágios e as atividades práticas e acadêmicas realizadas nas escolas da 

cidade e região.  

O UNIPTAN mantém também uma parceira na formação continuada dos egressos, 

oferecendo aos professores do município e região seminários, cursos e palestras nas 

Semanas de Curso e nos eventos relacionados a Responsabilidade Social, bem como em 

eventos de formação previamente agendados pela instituição.  Esses eventos oportunizam 

aos egressos e ao público em geral o debate, a reflexão e atualização dos conhecimentos 

sobre educação. 

Essa integração é facilitada para o Curso de Pedagogia do UNIPTAN que tem em 

seu quadro docentes profissionais que atuam como Analista Educacionais na 

Superintendência Regional de Ensino e outros como especialistas na Secretaria Municipal 

de Educação de São João del-Rei, e em razão deste trabalho tem irrestrito acesso a todas 

as escolas da cidade e região. É um fator facilitador pois abre com facilidade as portas das 

escolas para os alunos do UNIPTAN e em contrapartida divulga e propicia a participação 

das escolas nos eventos promovidos pelo UNIPTAN. 

O Estágio Curricular Supervisionado é um canal privilegiado de comunicação entre 

o Curso de Pedagogia, as escolas de Educação Básica e professores em exercício nessas 

escolas, ou seja, entre os estudos e pesquisas desenvolvidas a nível superior e as demandas 

e necessidades do sistema educacional. Das observações realizadas na prática escolar 

pelos alunos estagiários são planejadas e desenvolvidas capacitações com os professores 

da Educação Básica de forma a estreitar a relação entre o UNIPTAN e a Rede de escolas 

da Educação Básica.  

No campo de Estágio, o aluno estagiário é orientado a participar de Conselhos de 

Classe, Reunião de Professores, Grêmio Estudantil, Reunião de Pais, Planejamento 

Curricular, Eventos Escolares do calendário letivo, e outros de forma a experienciar de perto 

a realidade escolar.  

O professor supervisor de estágio faz o acompanhamento dos registros realizados 

pelos alunos buscando problematizar junto aos mesmos as vivências sobre a realidade 

escolar, através de seminários realizados nas disciplinas que dão suporte ao estágio. Esse 

momento visa a uma reflexão teórica acerca das situações vivenciadas pelos licenciandos 

numa articulação teoria e prática. 
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1.9 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática  

 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia do UNIPTAN promove 

a relação teoria e prática, contemplando a articulação entre o currículo do curso e aspectos 

práticos da educação básica, o embasamento teórico das atividades planejadas no campo 

de estágio.  

O aluno estagiário participa de atividades de planejamento, desenvolvimento e 

avaliação realizadas pelos docentes e demais profissionais das instituições concedentes.  

 

1.10 Atividades complementares 

 

As atividades complementares são as ações realizadas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão como forma de aprofundamento em aspectos acadêmicos e 

culturais do aluno, adicionando à sua formação regular informações e vivências que dão 

suporte à consecução dos objetivos previstos para o Curso e à formação de um perfil de 

egresso desejado. 

O Curso de Pedagogia desenvolve e gerencia as atividades complementares em 

consonância com o Regulamento que segue abaixo, elaborado pela Núcleo Docente 

Estruturante e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso, após as deliberações 

cabíveis. 

Conforme política prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Regimento 

do UNIPTAN, as atividades complementares contribuem para a articulação entre teoria e 

prática, propiciando ao aluno contato com os campos de trabalho ao longo de todo o curso 

e possibilitando o estabelecimento de relações com sua futura área de atuação profissional. 

Estas atividades enriquecedoras objetivam desenvolver no aluno a cultura da 

educação continuada e autônoma e a visão da necessidade de atualização permanente em 

seu processo de formação acadêmica e profissional.  

As atividades complementares devem permear todos os aspectos da formação do 

aluno de forma interdisciplinar, promovendo o conhecimento significativo e ampliando a 

visão de mundo dos acadêmicos. As atividades complementares preveem uma diversidade 

e formas de aproveitamento que contribuem para formação geral e específica do discente. 

Atualmente são previstas no currículo do curso de Pedagogia do UNIPTAN monitorias em 

instituições correcionais (Sistema Prisional), hospitalares (Clínica Pediátrica Sinhá Neves), 

Brinquedoteca (Projeto Aprimorar e CRAS de Matozinhos).  
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A carga horária total desse componente curricular obrigatório poderá ser cumprida 

nas seguintes modalidades:  

I. Atividades de ensino; 

II. Atividades de pesquisa; 

III. Atividades de extensão; 

IV. Atividades culturais. 

As atividades complementares deverão contemplar, pelo menos, dois dos grupos 

acima identificados e deverão ser cumpridas ao longo do curso. 

Tais atividades constituem o canal propício para que seja oferecido aos discentes 

aprofundamento das temáticas desenvolvidas em sala de aula, servindo ainda para a 

realização da interdisciplinaridade proposta neste Projeto Pedagógico de Curso. 

 

1.10.1 Regulamento das atividades complementares 

 

Conforme política prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Regimento 

do UNIPTAN, as atividades complementares contribuem para a articulação entre teoria e 

prática, propiciando ao aluno contato com os campos de trabalho ao longo de todo o curso 

e possibilitando o estabelecimento de relações com sua futura área de atuação profissional. 

Estas atividades enriquecedoras objetivam desenvolver no aluno a cultura da 

educação continuada e autônoma e a visão da necessidade de atualização permanente em 

seu processo de formação acadêmica e profissional.  

As atividades complementares devem permear todos os aspectos da formação do 

aluno de forma interdisciplinar, promovendo o conhecimento significativo e ampliando a 

visão de mundo dos acadêmicos. As atividades complementares preveem uma diversidade 

e formas de aproveitamento que contribuem para formação geral e específica do discente. 

Atualmente são previstas no currículo do curso de Pedagogia do UNIPTAN monitorias em 

instituições correcionais (Sistema Prisional), hospitalares (Clínica Pediátrica Sinhá Neves), 

Brinquedoteca (UNIPTAN e Projeto Aprimorar).  

A carga horária total desse componente curricular obrigatório poderá ser cumprida 

nas seguintes modalidades:  

V. Atividades de ensino; 

VI. Atividades de pesquisa; 

VII. Atividades de extensão; 

VIII. Atividades culturais. 
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As atividades complementares deverão contemplar, pelo menos, dois dos grupos 

acima identificados e deverão ser cumpridas ao longo do curso. 

Tais atividades constituem o canal propício para que seja oferecido aos discentes 

aprofundamento das temáticas desenvolvidas em sala de aula, servindo ainda para a 

realização da interdisciplinaridade proposta neste Projeto Pedagógico de Curso. 

 

Tratando-se de componente curricular obrigatório do Curso de Pedagogia, as 

Atividades Complementares dispõem de regulamento próprio, que é apresentado a seguir: 

 

Art. 1º – As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do Curso de 

Graduação em Pedagogia, ministrado pelo UNIPTAN, sendo o seu integral cumprimento 

indispensável para a obtenção do diploma de licenciado em Pedagogia. 

 

Art. 2º – As Atividades Complementares são coordenadas por um docente integrante do 

curso, designado pelo Coordenador de Curso, ou pelo próprio Coordenador de Curso. 

 

Art. 3º – Integram as Atividades Complementares os seguintes itens, distribuídos nas 

diferentes modalidades: 

 

I) Atividades de ensino: 

- Disciplinas cursadas na própria Instituição ou em outra instituição, desde que com anuência 

prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

- Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição; 

- Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição ou em outra instituição, desde 

que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares. 

 

II) Atividades de pesquisa: 

- Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista ou voluntário, em projeto 

desenvolvido no UNIPTAN; 

- Publicação de trabalho acadêmico em periódico da Instituição ou de outra instituição, na 

forma de resenha, ensaio ou artigo científico; 

- Publicação de livro ou material acadêmico relevante. 

 

III) Atividades de extensão: 
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- Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, mesas 

temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, encontros regionais ou nacionais; 

- Participação em semanas acadêmicas do Curso de Pedagogia do UNIPTAN ou de outro 

curso do UNIPTAN ou de outra instituição de ensino superior, desde que com anuência 

prévia pela Coordenação das Atividades Complementares; 

- Cursos de atualização na área de Pedagogia; 

- Participação de atividades, projetos e programas de extensão promovidos pela própria 

Instituição ou por outra instituição, desde que com anuência prévia pela Coordenação das 

Atividades Complementares; 

- Participação em representação estudantil na própria Instituição; 

- Participação em intervenção social ou ação comunitária promovida pela própria Instituição 

ou por outra instituição, desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades 

Complementares; 

- Participação em programas oficiais de voluntariado; 

- Participação em ações sociais de ONGs locais. 

 

IV) Atividades culturais: 

- Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, lançamentos de livros e similares na 

área de Pedagogia, desde que com anuência prévia pela Coordenação das Atividades 

Complementares e seguidos de relatório escrito sobre o evento; 

- Participação em organização de eventos na área de Pedagogia, desde que com anuência 

prévia pela Coordenação de Atividades Complementares; 

- Participação em eventos relacionados a: Educação Ambiental; Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; 

Direitos Humanos. 

 

§ Único – O aluno deverá cumprir carga horária em pelo menos 2 (duas) modalidades 

listadas no caput deste artigo. 

 

Art. 4º – Para efeito de contagem da carga horária de Atividades Complementares para cada 

aluno, levando-se em conta o objetivo da inserção do discente em eventos 

pluridiversificados, será considerada a relação apresentada abaixo entre o tipo de atividade 

e a carga horária máxima computada respectivamente para a mesma: 
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ITEM ATIVIDADE CARGA HORÁRIA MÁXIMA 

A SER COMPUTADA 

 

1. ATIVIDADES DE ENSINO 

 

1.1 Cursos realizados na própria Instituição ou em outra 

instituição 

Até 60 horas por semestre 

1.2 Monitoria de disciplinas realizada na própria Instituição Até 60 horas por semestre 

1.3 Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição 

ou em outra instituição 

Até 80 horas por semestre 

 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

2.1 Participação como aluno de iniciação científica, como 

bolsista ou voluntário, em projeto desenvolvido no 

UNIPTAN 

Até 80 horas por semestre 

2.2 Publicação de trabalho acadêmico em periódico da 

Instituição ou de outra instituição, na forma de resenha, 

ensaio ou artigo científico 

O que constar na 

declaração/certificado 

2.3 Publicação de livro ou material acadêmico relevante O que constar na 

declaração/certificado 

 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

3.1 Participação em seminários, palestras, congressos, 

conferências, encontros, mesas temáticas, oficinas, 

workshops, jornadas, fóruns, encontros regionais ou 

nacionais 

O que constar na 

declaração/certificado 

3.2 Participação em semanas acadêmicas do Curso de 

Pedagogia do UNIPTAN ou de outro curso do UNIPTAN ou 

de outra instituição de ensino superior 

O que constar na 

declaração/certificado 

3.3 Cursos de atualização na área de Educação. Até 80 horas por semestre 

3.4 Participação de atividades, projetos e programas de 

extensão promovidos pela própria Instituição ou por outra 

instituição 

O que constar na 

declaração/certificado 

3.5 Participação em representação estudantil na própria 

Instituição 

O que constar na 

declaração/certificado 

3.6 Participação em intervenção social ou ação comunitária 

promovida pela própria Instituição ou por outra instituição 

O que constar na 

declaração/certificado 

3.7 Participação em programas oficiais de voluntariado Até 40 horas por semestre 

3.8 Participação em ações sociais de ONGs locais Até 40 horas por semestre 

 

 

 

4. ATIVIDADES CULTURAIS 

 

4.1 Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, 

lançamentos de livros e similares na área de Pedagogia 

O que constar na 

declaração/certificado 
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4.2 Participação em organização de eventos na área de 

Pedagogia 

O que constar na 

declaração/certificado 

4.3 Participação em eventos relacionados a: Educação 

Ambiental; Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena; Direitos Humanos 

O que constar na 

declaração/certificado 

 

Art. 5º – Todas as atividades realizadas, bem como a participação como ouvinte nas 

atividades previstas como tal, devem ser comprovadas na forma de declarações, 

certificados, históricos ou similares, bem como relatórios quando for o caso. 

 

Art. 6º – O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período do Curso de Pedagogia, 

a carga horária total de 200 (duzentas horas) horas de Atividades Complementares, 

nos termos estabelecidos no presente Regulamento. 

 

§ Único – O não cumprimento da carga horária mínima estabelecida para as Atividades 

Complementares acarretará automaticamente a necessidade de posterior rematrícula do 

aluno em alguma disciplina do curso, ainda não cursada pelo mesmo, para que dê 

continuidade ao vínculo estudantil com o UNIPTAN e complemente a carga horária 

necessária dessas atividades. 

 

Art. 7º – Cabe ao Coordenador das Atividades Complementares orientar o aluno quanto à 

frequência e à certificação das mesmas. 

 

Art. 8º – O Curso de Pedagogia adotará modelos de fichas e relatórios específicos para 

acompanhamento e registro individual do cumprimento das Atividades Complementares. 

 

Art. 9º – Qualquer recurso relacionado às Atividades Complementares deverá ser 

encaminhado ao Colegiado do Curso de Pedagogia, que ficará responsável por analisar o 

conteúdo do mesmo e por emitir parecer final sobre a questão. 

 

Art. 10 – O presente Regulamento só poderá ser alterado pelo Colegiado do Curso de 

Pedagogia, em reunião ordinária ou extraordinária, devendo as eventuais propostas de 

mudança ser encaminhadas à Diretoria de Graduação, que se manifestará favoravelmente 

ou não às alterações, no todo ou em parte, a partir de quando as decisões tornar-se-ão 

efetivas. 
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Art. 11 – Quaisquer decisões adicionais em relação às Atividades Complementares não 

contempladas neste Regulamento deverão ser tomadas pela Diretoria de Graduação do 

UNIPTAN. 

 

1.10.1 Regulamento especial das atividades complementares para o período da 

pandemia do covid-19 

 

O regulamento de Atividades Complementares do Curso de Pedagogia do UNIPTAN 

foi mantido, uma vez que buscamos ofertar diversas possibilidades para que os alunos 

completassem as horas necessárias. Desde o início da pandemia e das aulas remotas, a 

partir de março de 2020, várias atividades online foram desenvolvidas e contaram com a 

participação dos discentes do curso, dentre as quais destacam-se:  

I- Promoção de minicursos, palestras e debates pelo setor de Extensão do 

UNIPTAN; 

II- Eventos de Inovação promovidos pelos núcleos de empreendedorismo e 

Inovação do UNIPTAN, ITPAC, UNITPAC, UNINOVAFAPI E FASA, se uniram 

para promover um grande evento de inovação.  

III- Semana de Integração do Curso de Pedagogia, promovido em parceira com 

os demais cursos de Pedagogia da AFYA.  

IV- Jornada de Minicursos e eventos internos e em parceria com as outras 

unidades AFYA. 

V- Programa de Monitoria do setor Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE/ 

UNIPTAN.  Os alunos monitores contam com certificados que comprovam a 

carga horária de suas atividades e uma bolsa de desconto na mensalidade. 

Esse modelo de monitoria continua ativo também no modelo de aulas remotas. 

VI- Demais eventos (palestras e eventos internacionais) promovidos pelos cursos 

de graduação e Pós-graduação do UNIPTAN, incluindo palestras e eventos 

internacionais.  O programa de monitoria continuou ativo também no modelo 

de aulas remotas. 

 

1.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
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O Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito da graduação no UNIPTAN apresenta 

os seguintes objetivos: 

- Oferecer ao aluno a oportunidade de experiência em atividade de pesquisa, 

complementando o estudo científico e técnico com o desenvolvimento da prática profissional. 

- Colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, na área escolhida 

para a pesquisa, propiciando ao aluno a oportunidade para o desenvolvimento das 

habilidades de pesquisador. 

O formato de elaboração entrega e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

será definido no âmbito do Colegiado de Curso, podendo este optar entre os seguintes 

gêneros: artigo científico, monografia, relatório técnico ou outro que seja adequado à área 

de formação do graduando. 

 

1.11.1 Regulamento dos trabalhos de conclusão de curso 

 

O regulamento detalhado do TCC do Curso de Pedagogia do UNIPTAN é 

apresentado a seguir: 

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória para os Cursos de 

Graduação do UNIPTAN.  

Art. 2º - O TCC de Graduação tem como objetivos:  

I - Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos e teorias 

adquiridos durante o curso de graduação, por meio da elaboração e execução de um projeto 

de pesquisa;  

II - Estimular o aprofundamento temático, a pesquisa bibliográfica especializada, a 

interpretação crítica e a produção científica;  

III - Desenvolver a capacidade de planejamento, a disciplina, o espírito crítico e reflexivo 

para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação;  

IV - Estimular a inovação tecnológica e o espírito empreendedor, por meio da execução de 

projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam ser patenteados e/ou 

comercializados;  

V - Estimular a formação continuada.  
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Art. 3º - As atividades relacionadas ao TCC, que incluem a elaboração do projeto de TCC e 

a elaboração e apresentação do TCC, serão desenvolvidas por meio de disciplinas 

curriculares específicas dos Cursos de Graduação do UNIPTAN.  

Art. 4º - As atividades relacionadas ao TCC serão desenvolvidas individualmente ou em 

dupla, podendo ser multidisciplinares, de acordo com normas específicas de cada curso, 

previstas em seus respectivos Projetos Pedagógicos de Curso.  

Art. 5º - O aluno desenvolverá as atividades relacionadas ao TCC sob o acompanhamento 

dos professores das respectivas disciplinas, que estabelecerão os prazos para a entrega 

das partes e a distribuição de pontos para as atividades.  

Art. 6º - Para aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC, o aluno deverá obter nota final 

igual ou superior a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos no semestre letivo, e 

comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas.  

§ único - Não haverá exame especial para as disciplinas relacionadas ao TCC, devendo o 

aluno reprovado refazer a(s) disciplina(s) em outra oportunidade.  

Art. 7º - A conclusão do Curso de Graduação e a expedição do respectivo diploma estarão 

condicionadas à aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas ao TCC, entre as demais 

exigências previstas no Regimento Interno.  

Art. 8º - A participação do aluno em atividades de pesquisa, extensão e/ou acadêmicas não 

o exime do curso de disciplinas ou da realização de atividades relacionadas ao TCC.  

Art. 9º - Exigências adicionais para aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas ao TCC, 

além das apresentadas no presente Regulamento, poderão ser estabelecidas no 

correspondente Projeto Pedagógico de Curso.  

§ único - Será estimulada a participação de outros alunos nas bancas de defesa de TCC, na 

qualidade de ouvintes, que farão jus a declaração, para fins de cômputo de sua participação 

como Atividade Complementar, de acordo com a carga horária estabelecida no Projeto 

Pedagógico de Curso.  

 

CAPÍTULO II  

DO PROJETO DE TCC 

Art. 10º - O projeto de TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, em disciplina 

específica, de acordo com a matriz curricular do Curso de Graduação.  

Art. 11 - O projeto deverá ser elaborado considerando aspectos relativos ao tema e ao tipo 

de pesquisa a ser desenvolvido.  

§ 1º - O TCC deverá caracterizar pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada.  
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§ 2º - O tema do TCC deverá estar inserido em área correlata ao Curso de Graduação.  

§ 3º - O projeto deverá ser inédito, em qualquer circunstância. Pesquisas já concluídas ou 

em andamento pelo aluno podem servir de suporte para o projeto de TCC, desde que sob 

outra abordagem e/ou metodologia diferenciada.  

§ 4º - A mudança do tema do projeto será permitida a qualquer momento, desde que ocorra 

com a anuência do professor responsável pela disciplina.  

Art. 12 - O projeto deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura:  

I. Tema;  

II. Introdução;  

III. Problema;  

IV. Justificativa;  

IV. Objetivos geral e específicos;  

V. Marco teórico / Revisão bibliográfica;  

VI. Material e métodos / Procedimentos metodológicos;  

VII. Cronograma;  

VIII. Referências.  

 

Art. 13 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega, ao professor da 

disciplina, da versão final e completa do projeto de TCC, sendo esta condição indispensável 

para a aprovação na disciplina.  

 

CAPÍTULO III  

DA ELABORAÇÃO E ENTREGA DO TCC 

Art. 14 - O TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, em disciplina específica, de 

acordo com a matriz curricular do Curso de Graduação.  

Art. 15 - O TCC será elaborado no formato de artigo científico, contendo de 12 a 20 páginas 

(incluindo as referências) e estruturado de acordo com as normas da ABNT, Vancouver ou 

outra específica da área, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso.  

§ 1º - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro Curso de Graduação ou Pós-

graduação.  

§ 2º - Será sumariamente reprovado o TCC entregue em versão que caracterize plágio de 

outro trabalho concluído ou em andamento, do UNIPTAN ou de qualquer outra Instituição, 

em qualquer nível de ensino.  
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Art. 16 - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega da versão final e completa 

do TCC, que deverá ser encaminhada, em arquivo digital, nos formatos Word e PDF, por 

meio de e-mail ou outro a critério do professor da disciplina.  

Art. 17 - A entrega da versão final do TCC é condição indispensável para a aprovação na 

disciplina e deverá ser feita dentro do prazo estabelecido pelo professor da mesma.  

§ único - O professor da disciplina será responsável pela verificação de eventuais plágios 

nos trabalhos entregues.  

Art. 18 - A elaboração do TCC será avaliada, pelo professor responsável, em 60 (sessenta) 

dos 100 (cem) pontos distribuídos na disciplina, incluída nesta pontuação a entrega da 

versão final definitiva do TCC acatando as considerações e sugestões da banca 

examinadora.  

 

CAPÍTULO IV  

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 

Art. 19 - O TCC deverá ser apresentado, em sessão pública, individualmente ou em dupla, 

à banca examinadora composta por 2 (dois) ou 3 (três) professores, internos e/ou externos 

ao Curso, convidados pela Coordenação de Curso.  

§ 1º - Para apresentações em dupla, deverá ser realizado sorteio da ordem de apresentação, 

no início da banca.  

§ 2º - A ausência do aluno para apresentação do TCC, sem motivo justificado, implicará, 

automaticamente, a sua reprovação na disciplina.  

Art. 20 - Para a apresentação, o(s) aluno(s) deverá(ão) utilizar equipamento audiovisual, 

providenciando, para tanto, a reserva prévia do equipamento junto ao setor competente do 

UNIPTAN.  

Art. 21 - As datas, horários e locais das sessões de apresentação serão definidos e 

divulgados pela Coordenação de Curso, podendo ocorrer na estrutura oferecida pelo 

Congresso de Pesquisa e Extensão ou da Mostra Científica do UNIPTAN.  

Art. 22 - A estrutura e a duração das sessões de apresentação serão estabelecidas pelas 

respectivas Coordenações de Curso.  

Art. 23 - A apresentação do TCC será avaliada, pelos membros da banca examinadora, em 

40 (quarenta) dos 100 (cem) pontos da disciplina, distribuídos entre os seguintes critérios:  

I. Avaliação do trabalho escrito: relevância do tema, aspectos gerais de redação 

(apresentação técnica do texto, clareza e objetividade da linguagem), formulação 

adequada do problema, clareza do objetivo, apresentação e discussão dos 
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resultados, confiabilidade dos dados e fundamentos apresentados, 

argumentação, qualidade da bibliografia utilizada e conclusão;  

II. Avaliação da apresentação oral: domínio, clareza e segurança em relação ao 

conteúdo do trabalho escrito, recursos didáticos utilizados na apresentação, 

respostas adequadas às questões formuladas, domínio em relação à organização 

e sequência das informações mais importantes (tema, problema, objetivos, 

procedimentos metodológicos, resultados e conclusão).  

 

§ único - Critérios adicionais poderão ser estabelecidos nos Projetos Pedagógicos de Curso.  

 

Art. 24 - A nota final da apresentação será computada a partir da média das notas individuais 

dos examinadores, registradas em formulário próprio elaborado pela Coordenação de Curso.  

Art. 25 - O formulário de avaliação conterá campo para as recomendações de alteração, 

adequação e/ou revisão do trabalho pelo aluno e campo para assinatura dos examinadores.  

Art. 26 - O formulário de avaliação do TCC, devidamente preenchido e assinado pelos 

examinadores, deverá ser entregue ao professor da disciplina pela Coordenação de Curso, 

no prazo de até 2 (dois) dias letivos após a realização da apresentação.  

 

CAPÍTULO V  

DA VERSÃO DEFINITIVA PARA DEPÓSITO 

Art. 27 - Após a defesa do TCC, o aluno terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias letivos para 

envio, ao professor da disciplina, do Termo de Responsabilidade para Entrega de Trabalho 

de Conclusão de Curso, disponibilizado na Biblioteca do UNIPTAN, juntamente com a versão 

modificada do trabalho, contendo as alterações, adequações e/ou revisões sugeridas pela 

banca.  

§ único – O aluno será responsável pelo devido preenchimento do Termo de 

Responsabilidade para Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso antes do envio do 

mesmo ao professor.  

Art. 28 - O professor da disciplina realizará a avaliação final do trabalho para fechamento e 

lançamento da respectiva nota, devolvendo, ao aluno, o Termo de Responsabilidade para 

Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso devidamente assinado, caso tenham sido 

atendidas as alterações, adequações e/ou revisões sugeridas pela banca.  

Art. 29 - A versão definitiva do TCC, juntamente com o Termo de Responsabilidade para 

Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso assinado pelo professor, deverá ser entregue 
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pelo aluno, pessoalmente, na Biblioteca do UNIPTAN, em arquivo digital, em formato PDF, 

até o 5º (quinto) dia letivo do semestre subsequente ao da defesa perante a banca 

examinadora.  

 

1.11.2. Alterações Provisórias no Regulamento para Trabalhos de Conclusão de Curso em 

função da pandemia do Covid-19 

 

O Colegiado do Curso de Pedagogia buscou realizar adequações e seguir os regramentos 

da IES para que o TCC continuasse a ser realizado sem prejuízos aos alunos; 

No primeiro semestre de 2020 no Curso de Pedagogia foram ministradas duas disciplinas 

relativas ao TCC: Projeto de Pesquisa (5º periodo) e Seminários de Pesquisa II (7º periodo). 

 

O trabalho foi iniciado de forma presencial em fevereiro e a primeira quinzena de março,  

sendo, a partir de então, substituído pela mediação dos meios digitais em função das regras 

sanitárias impostas. A interação com a turma passou a acontecer on line a partir da 

plataforma Zoom, o que possibilitou uma infinidade de recursos adicionais.  Não obstante a 

relação dialógica com os alunos foi plenamente preservada e não somente não sofreu abalos 

como pôde ser ampliada e, em alguns momentos, a sensação era de presença e de grande 

interação.   

 

Dessa forma, no primeiro semestre de 2020 o trabalho em ambas as disciplinas foi 

continuado e os alunos puderam apresentar como produto o Projeto de Pesquisa (5º 

período) e um artigo como Trabalho de Conclusão de Curso (7º período). as apresentaçoes 

foram realizadas na plataforma ZOOM conforme critérios mencionados abaixo nos 

procedimentos em período de Pandemia. 

 

Seguindo o mesmo padrão, no segundo semestre de 2020 na disciplina de Seminários de 

Pesquisa I os alunos estão tendo a oportunidade de dar sequencia na escrita do TCC.  Os 

alunos contam com a orientação do professor da disciplina e do professor auxiliar e ainda 

com a orientaçao dos professores do curso que fazem o acompanhamento específico 

conforme temática abordada no TCC.  

 

Quanto aos procedimentos para Bancas e depósito da versão final no período de Pandemia: 
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1) O professor da disciplina Seminário de Pesquisa deverá recolher a versão final dos TCCs 

em formato eletrônico via plataforma Canvas.  

2) As apresentações dos trabalhos (individuais e em dupla) deverão ocorrer através da 

ferramenta Zoom na plataforma Canvas, seguindo os mesmos critérios aprovados 

anteriormente, através de Power Point ou recurso similar (Prezi e outros).  

3) As datas e horários de apresentação serão definidos pela Coordenação de Curso, não 

devendo se sobrepor às aulas regulares em aprendizagem remota (a menos que a 

Coordenação destine horários de aulas regulares do Curso para tal).  

4) Todas as apresentações devem ser gravadas e com vídeos abertos, tanto da parte dos 

apresentadores quanto da banca examinadora.  

5) A versão digital do TCC definitiva para depósito na Biblioteca deverá ser encaminhada 

após o período da pandemia do Covid-19.  

 

Se houver uma extensão desse período a ponto de prejudicar colações de grau, novos 

processos de entrega da versão definitiva serão estabelecidos. 

 

1.12 Apoio ao discente 

 

O atendimento psicopedagógico oferecido aos alunos do UNIPTAN (Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves) é realizado a partir das necessidades 

educacionais específicas visando os recursos necessários ao aprendizado e as atividades 

desenvolvidas, especialmente em relação ao aproveitamento e postura dos alunos frente às 

mesmas. As ações acontecem em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

Intérprete de Libras, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias 

Assistivas, docentes e família.  

O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades especiais. Durante o 

atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas atividades com o objetivo de 

identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as potencialidades do aluno. Através do 

diálogo, análise da situação individual e do contexto sociocultural do discente, é possível 

criar estratégias de apoio, motivação, acompanhamento e reorganização da vida escolar 

objetivando sanar ou minimizar os problemas acaso ocorrentes.  
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O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática pedagógica e os 

professores, quando necessário. Desenvolve atividades motivacionais nas diversas turmas, 

colabora na resolução de conflitos de natureza relacional e atua como um espaço de escuta 

e acolhimento aos discentes. 

 

Encaminhamento ou solicitação 

O aluno poderá solicitar atendimento através do coordenador do curso, do NAE 

(Núcleo de Apoio ao Estudante), por meio de e-mail específico ou diretamente com a 

Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por professores 

ou coordenadores. 

 

Especificidades de atendimento 

Segundo a Constituição Brasileira de 1998, em seu Art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. 

O UNIPTAN compartilha desse princípio, e busca, por meio de suas ações, a 

manutenção desse direito e garantia fundamental. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais não se concretiza 

apenas pelo dispositivo legal ou pela simples admissão do aluno no Centro Universitário. A 

inclusão exige mudança de atitude, que vê no outro, para além de um sujeito de direitos, um 

par. Não se deve pensar em inclusão para o outro, mas com o outro, em um permanente 

exercício de respeito à diversidade. 

Além dos serviços de apoio psicopedagógico, a Instituição conta com recursos 

especializados, capacitação de professores, atitudes de acolhimento e criatividade para lidar 

com as situações novas. Para as demandas de identificação simples, como os visuais, 

auditivas, motoras e de locomoção, os recursos didáticos e as formas de atendimento estão 

desenhadas e disponíveis para todos. Para outras de natureza mais complexa, a Instituição 

busca parcerias com serviços especializados, convênio com instituições da área da saúde e 

assistência social.  
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1.12.1 Atendimento a discentes com necessidades especiais (deficientes físicos, 

mentais, etc.); Lei de Diretrizes Básica da Educação – LDB nº. 9.394/96, Capítulo V da 

Educação Especial 

 

Aos alunos com necessidades especiais é assegurado o acesso, a permanência, o 

percurso com qualidade de ensino e aprendizagem. Por meio da adequação de espaços 

físicos e recursos específicos, busca-se uma maior apropriação do ambiente institucional, a 

integração junto aos alunos, ao corpo docente e setores administrativos.  

Para além dos aspectos legais, os alunos são bem acolhidos e encaminhados para 

acompanhamento conforme a especificidade de sua necessidade educativa. 

Os discentes com necessidades especiais são amparados na forma da lei, no que 

concerne à criação e adequação de espaços físicos e recursos de acessibilidade 

(estruturação do espaço físico institucional, mobiliários adequados, rampas, banheiros 

adaptados, barras de apoio, TICs para pessoas com necessidades educativas especiais).  

Os alunos recebem acompanhamento psicopedagógico, conforme sua realidade. No 

processo de acolhimento e recepção dos discentes, é realizada uma avaliação prévia da 

situação dos mesmos, suas demandas e necessidades específicas. São realizadas 

anamnese, entrevista familiar informal, entre outros. 

Caso estes alunos não possuam um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), este 

é elaborado a partir da análise da trajetória escolar do aluno. Todas as informações são 

devidamente documentadas com relatórios e laudos. O trabalho de acompanhamento 

psicopedagógico é realizado em parceria com os professores e pais dos alunos. 

Em casos que necessitam de professor de apoio para acompanhamento individual, 

bem como parceria com setores especializados, estes são devidamente providenciados pela 

instituição. 

 

1.12.2 Atendimento a discentes com surdez parcial ou total – Lei 10.436 regulada pelo 

Decreto 5.626/05 

Os alunos surdos contam com um trabalho de parceria entre o atendimento 

psicopedagógico e o acompanhamento do intérprete de Libras, objetivando viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. 
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Conforme as demandas vão surgindo, empenha-se em encontrar formas de 

solucionar os desafios. Para isso são utilizados recursos pedagógicos específicos, 

adaptações de espaços e equipamentos. 

O UNIPTAN garante às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Atendendo ao Art. 4º 

da Lei, inclui a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de formação 

de professores para a educação básica. 

A instituição promove capacitações em Libras para os docentes e funcionários, bem 

como dissemina uma cultura de respeito e valorização da pessoa surda, tanto no âmbito 

educacional, quanto fora dele. 

 

1.12.3 Atendimento a discentes com TDAH 

 

O atendimento ao discente com TDAH parte do conhecimento da dimensão do 

transtorno, que pode variar muito de caso. Os alunos adultos portadores de TDAH 

comumente já aprenderam a canalizar o “potencial de energia” que possuem para atividade 

de expressão, comunicação e liderança, bem como a utilizar estratégias para melhor 

concentração. Caso ainda não tenham isto estruturado, são estimulados e desafiados a este 

aprendizado. 

Faz-se uma análise de PDI do discente (caso não tenha, este é construído) e a partir 

daí criam-se estratégias para maior concentração e desenvolvimento de atividades, visando 

um melhor aproveitamento das propostas educacionais.  

 

1.12.4 Atendimento aos alunos com dislexia 

 

O aluno adulto com dislexia traz um histórico de dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo de leitura, escrita e interpretação. Às vezes o transtorno é identificado no Ensino 

Superior, haja vista que os estudos sobre a temática são relativamente recentes.  

Não é fácil chegar a um diagnóstico de dislexia. Tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento da dislexia devem ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual 
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participarão, entre outros: educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e 

fonoaudiólogos. 

  O aluno com dislexia, devido às suas dificuldades de acompanhar o processo de 

aprendizagem em relação aos demais alunos, tende a sentir-se frustrado e, pelo menos uma 

parte deles, pode desenvolver problemas emocionais e comportamentos antissociais, 

marcados pela impaciência ou retraimento, requerendo muito cuidado nas abordagens e 

encaminhamentos.  

O acompanhamento psicopedagógico viabiliza o processo de diagnóstico e 

tratamento. Orienta os professores quanto ao planejamento, ações pedagógicas e 

avaliativas para estes alunos, considerando o alargamento do tempo como um bom 

caminho. 

Aliando os instrumentos de avaliação, diagnóstico, PDI e anamnese, são criadas 

estratégias psicopedagógicas com o objetivo de auxiliar o aluno durante todo o processo de 

aprendizagem. 

 

1.12.5 Atendimento a discentes com Transtorno do Espectro Autista, conforme 

disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

 

O UNIPTAN atende ao dispositivo do parágrafo único, que orienta: Em casos de 

comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes 

comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado. 

A psicopedagoga orienta e acompanha todo o processo de inserção do aluno no 

ensino superior, o desdobramento das atividades acadêmicas (dificuldades e 

potencialidades) e o processo de avaliação. Conforme as especificidades do autismo, 

colabora na orientação do planejamento e propostas avaliativas desenvolvidas junto ao 

discente.  Atua também como apoio e orientação à família, em um exercício mútuo de 

descobertas e construção de novas possibilidades para o discente autista. 

 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 
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 Os procedimentos formais para avaliação do curso acontecem de forma sistemática 

e organizada. No conjunto, oferecem uma visão bastante ampla a respeito dos pontos 

positivos e negativos da Instituição como um todo e do curso em particular. 

 Tais procedimentos são os seguintes: 

- Avaliação Institucional: o serviço empreendido pela Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional é sistematizado e organizado para encaminhamento aos setores responsáveis, 

sendo também as questões pertinentes à estrutura do curso e práticas docentes levadas a 

conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação de Curso para tomadas de 

providências. A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o 

resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 

planejamento do mesmo, com apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e 

processo de autoavaliação periódica do curso. 

- Ouvidoria: através desse serviço, disponibilizado na forma de atendimento presencial em 

dias e horários específicos, atendimento online via portal institucional e atendimento por 

escrito através de caixas de mensagens distribuídas ao longo dos saguões da Instituição, 

toda a comunidade acadêmica manifesta-se a respeito do curso, em quaisquer aspectos. As 

mensagens colhidas pela Ouvidoria são encaminhadas aos setores específicos para análise 

e pronta-resposta ao solicitante, sendo as questões pertinentes à estrutura do curso e 

práticas docentes levadas a conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação 

de Curso em questão para tomadas de providências; 

- Os itens que dizem respeito à estrutura do curso em questão e à atuação docente nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio curricular, orientação de trabalho de 

conclusão de curso e outros são levados para discussão pelo Núcleo Docente Estruturante, 

que elabora propostas para melhoria do curso e as encaminha ao Colegiado de Curso para 

discussão e, quando é o caso, para alteração de procedimentos; 

- As questões que envolvem tomadas de decisão em sentido mais amplo são encaminhadas 

à Reitoria e, quando se aplica, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, seguindo-se 

o trâmite interno estabelecido para tal. 

 

1.14 Atividades de tutoria 
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Os cursos ofertados pelo UNIPTAN, mesmo aqueles da modalidade presencial, 

oferecem disciplinas na modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 

1.134, de 10 de outubro de 2016. Para esses conteúdos, prezando pela qualidade do ensino 

proporcionado aos discentes e em atendimento ao Art. 1º, são disponibilizadas atividades 

de tutoria. 

Essas disciplinas são gerenciadas pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD), que 

é responsável por acompanhar toda a logística de desenvolvimento das disciplinas. O NEAD 

é composto pelo coordenador, pela equipe de TI, pelos tutores e monitores. O coordenador 

atende presencialmente os alunos em suas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento das 

disciplinas ofertadas na modalidade EaD. Esse profissional é responsável por fazer uma aula 

inaugural em todo início de semestre, apresentando aos alunos que estão matriculados em 

disciplinas 100% on-line a estrutura e o desenvolvimento de tais disciplinas. Além disso, 

junto com a equipe do departamento de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, é 

responsável pela organização dos agendamentos e aplicação das provas finais realizadas 

nos Laboratórios de Informática.  

Os tutores são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no AVA. Entre suas responsabilidades está a moderação dos 

Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e 

tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos e revisar 

conceitos. Os tutores respondem a eventuais dúvidas e fazem suas considerações a respeito 

das discussões.   

Cabe ao tutor mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim como o 

domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar 

os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando 

o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. O tutor 

atua, também, como mediador na preparação dos alunos para o pensar, por meio da 

estimulação das capacidades investigadoras dos discentes. Ele participa do processo de 

avaliação do material didático, a cada final de disciplina, objetivando contribuir com o 

aperfeiçoamento de todo o material. 

A partir de 2020/2, as disciplinas on-line passaram a oferecer aos alunos encontros 

síncronos semanais com os tutores. Esses encontros são momentos de complementação e 

discussão do conteúdo, de esclarecimento de dúvidas relacionadas às atividades, de 

aproximação entre alunos e tutores.  
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Outro ator fundamental nas disciplinas ofertadas a distância é o monitor. Esse é um 

suporte técnico presencial oferecido pelo UNIPTAN. O monitor insere a presença humana 

no contexto das tecnologias de informação, facilitando o acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem e garantindo a utilização completa das ferramentas disponibilizadas, tornando 

a EAD um processo menos solitário e mais comunitário, aumentando, assim, a adesão do 

estudante ao sistema. Cabe à monitoria presencial, além de atender aos estudantes, orientar 

quanto ao acesso ao material disponibilizado na plataforma e agendamento da prova 

presencial obrigatória. 

Além da oferta de monitoria, profissionais de TI estão à disposição dos alunos na 

Instituição para auxílio e orientação sobre acesso ao AVA e uso das tecnologias disponíveis. 

As atividades de tutoria e monitoria são avaliadas periodicamente pelos estudantes e 

equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina está em 

andamento e ao ser finalizada, o que embasa a coordenação do curso para a tomada de 

decisões. Tais decisões englobam, entre outras, adaptações e mudanças na forma de 

condução das disciplinas, atualizações do material didático e do AVA. Essas medidas, 

corretivas e de aperfeiçoamento, podem acarretar alterações tanto em disciplinas em 

andamento quanto no planejamento de atividades futuras. 

 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a 

distância e possui função pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato 

de o ensino em um espaço virtual ter características específicas, como as variações do 

espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em 

condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo 

para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na 

construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, 

colega, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção 

do conhecimento. 

O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. 



128 
 

Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação no 

corpo de tutores: 

- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns casos de 

formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto entre coordenação de 

curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos. 

- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância como 

técnico, tutor ou professor. 

Os tutores passam por capacitações que os habilitam para atuarem nas atividades de 

tutoria. As capacitações proporcionam o aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais necessários para atuação no ensino a distância e no ambiente 

virtual de aprendizagem. Periodicamente, discentes e equipe pedagógica do curso avaliam 

os tutores para detecção da necessidade de novas capacitações.  

O UNIPTAN, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com temáticas 

direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, por meio das quais os tutores têm a 

possibilidade de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento pedagógico 

possibilita a elaboração de aulas mais práticas, criativas e inovadoras, que priorizam a 

proatividade, colaboração e cooperação entre discentes, auxiliando diretamente no processo 

ensino-aprendizagem, resultando em permanência e êxito nos conteúdos curriculares do 

curso. 

 

1.16 Tecnologias de informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, a 

incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não 

apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas 

principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 

Dessa forma, a Instituição exige um conhecimento holístico da realidade. Possui um 

contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de oferecer laboratórios 

bem equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis com a boa qualificação de 
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seu alunado, aparelhagem que proporcione atividades de ensino, pesquisa e extensão de 

destaque na região. Tudo isso em consonância com o perfil de formação dos cursos 

abarcados pelo UNIPTAN, potencializando a interdisciplinaridade em busca de um 

conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de quatro Laboratórios de Informática e 

uma sala dedicada exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses 

espaços, o alunado aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria 

aprendida através de disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além 

de utilizar esses espaços com o acompanhamento de profissionais para a realização de 

trabalhos e pesquisas em outras disciplinas. Destaca-se que um dos laboratórios de 

Informática tem como diferencial a viabilização de atividades vinculadas a tecnologias de 

informação e comunicação em todas as salas de aula da instituição devido a sua mobilidade 

facilitada. 

Refletindo como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula pode ser 

benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNIPTAN busca oferecer salas 

de aula personalizadas, com equipamentos tecnológicos que propiciam aulas dinâmicas, 

com a possibilidade de complementação com textos, vídeos, desenhos, recurso de 

marcação e áudio de boa qualidade. Um dos recursos tecnológicos disponibilizados em 

algumas salas de aula é a lousa interativa, que fica conectada a um computador e um 

projetor multimídia. As salas que possuem esse recurso tecnológico estão adaptadas para 

aulas interativas, baseadas em atividades ativas e colaborativas de aprendizagem, com 

assentos capazes de se transformar em mesas para trabalhos em grupos. 

Além dessas salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia e 

computadores, a Instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos um ensino 

de qualidade, disponibiliza projetores multimídia em todas as salas de aula. Com todas as 

salas equipadas com recursos tecnológicos de projeção, é possível que professores 

conectem seus computadores pessoais durante as aulas, dinamizando e personalizando 

cada vez mais o aprendizado dos alunos.  

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras disponíveis para acesso a alunos 

e usuários desse espaço acadêmico. A Instituição disponibiliza também terminais de 
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computador distribuídos em seus saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o 

uso para acesso ao Sistema RM (consultas de notas, frequências, etc.). 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones, celulares e similares.  

Entre as redes sociais utilizadas nos processos de gestão e de ensino-aprendizagem 

no UNIPTAN tem grande destaque a utilização dos contatos via grupos de WhatsApp e 

postagens/comentários através do Facebook e Instagram institucionais e por curso. 

 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo UNIPTAN é o Canvas, uma 

plataforma de fácil utilização e que permite a disponibilização de conteúdos, a aplicação de 

atividades diversificadas – como fóruns, envio de arquivos, vídeos, áudios, etc. – a utilização 

de chats, o envio de avisos e mensagens, tudo isso promovendo a interação entre 

professores e alunos e significando o processo de ensino-aprendizagem.  

Repensando as metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando pela 

qualidade do ensino proporcionado aos discentes, o UNIPTAN busca agregar maior 

conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de proporcionar uma 

quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade da construção do 

conhecimento favorece a complementação desses personagens que, cada vez mais, 

aprendem juntos. Nesse contexto, o Curso de Pedagogia oferece disciplinas na modalidade 

a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. 

Nessas disciplinas na modalidade a distância, o Canvas é utilizado com o objetivo de 

estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação 

disponível, sendo os tutores os responsáveis pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante pelo aprendizado de qualidade.  

O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos ofertados na 

modalidade a distância e permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 

Nesse ambiente, é disponibilizado todo o conteúdo eletrônico necessário para cursar as 
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disciplinas ofertadas na modalidade a distância, assim como todas as atividades que devem 

ser desenvolvidas.   

O Canvas foi estruturado de forma a proporcionar ao estudante autonomia e 

responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor momento para estudar – uma vez 

que se trata de um ambiente on-line, que pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer 

momento -, o que implica em liberdade, mas também em responsabilidade. Liberdade para 

escolher o melhor horário e responsabilidade para escolher este horário e aproveitá-lo 

produtivamente.  

Nesse sentido, o Canvas para a modalidade EaD oferece: 

 Materiais de apoio: cartilha de participação em Fórum, dúvidas frequentes, agenda 

das disciplinas on-line, dicas sobre segurança na internet, entre outros. 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Links das gravações dos momentos síncronos entre tutores e alunos. 

 Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir sobre 

um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam argumentos, e os 

tutores fazem considerações a respeito das discussões, tendo como objetivo 

direcionar e contribuir com as discussões dos alunos.  

 Simulados: questões de múltipla escolha, por meio das quais os alunos podem 

testar os conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 

 Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o envio de 

arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este espaço pode ser 

configurado com datas para envio das atividades, sendo desabilitado 

automaticamente após o prazo definido para envio. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor, 

coordenador ou para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser 

utilizado para finalidades específicas, pois o melhor meio de interação com a turma 

é pelos fóruns. 
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 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas da modalidade a distância. 

 

Página de login e senha para acesso ao Canvas 

 

 

Página inicial do aluno ao acessar o Canvas 
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            Visualização do aluno ao acessar uma disciplina da modalidade a distância 

 

 

Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Além das disciplinas ofertadas na modalidade a distância, o Curso de Pedagogia. 

também oferece disciplinas híbridas, as quais são compostas de uma parte presencial e uma 

parte em e-learning. A disciplina híbrida é distribuída em 4 módulos, cujos conteúdos são 

disponibilizados no Canvas para estudo prévio do aluno. O objetivo é que o aluno se prepare 
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para os encontros presenciais com o professor da disciplina, estudando esses conteúdos e 

realizando os exercícios referentes a cada módulo também disponibilizados no AVA.   

O Canvas para as disciplinas híbridas oferece: 

 Materiais de apoio: critérios de avaliação, vídeos de como fazer as atividades 

propostas (estudos de caso, handouts, mapas mentais, portfólios). 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Atividades: exercícios de autocorreção, que compõem a nota do aluno. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas híbridas (o acesso ao Canvas e às disciplinas híbridas se dá da mesma forma 

como nas disciplinas da modalidade a distância, conforme apresentado anteriormente). 

Visualização 

do aluno ao acessar uma disciplina híbrida 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque como 

ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, torna-se de 

suma importância a realização de avaliações periódicas sobre seu funcionamento, assim 

como dos conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações produzem insumos para que 

ações sejam tomadas, visando à melhoria tanto do ambiente virtual quanto dos conteúdos 

de cada disciplina. Além, os insumos produzidos pelas avaliações podem resultar em 

direcionamentos para novas capacitações de professores e tutores.  

 O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para todos os 

envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, tutores e demais 

agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a informação e os serviços em diversos 
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formatos para que todos possam compreender e utilizá-la de forma autônoma, isto é, sem 

ter de recorrer a terceiros.  

 A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de barreiras 

nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material didático estar 

disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser acessado por meio da 

Internet, de modo que, independente do estilo de aprendizagem, o aluno tenha a 

oportunidade do acesso ao conhecimento.  

 Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de estudo, 

está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer equipamento 

eletrônico, desde que disponha de um browser e se encontre conectado à Internet.  

 E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade digital, 

está assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual possuem fontes e 

tamanhos adequados, com a possibilidade de aumento da fonte diretamente pelo 

navegador, assim como os conteúdos em formato de áudio e vídeo.  

 

1.17.1 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no período de pandemia 

 

Com o reconhecimento da situação de pandemia, o Governo Brasileiro, por meio do 

Ministério da Educação, editou as Portarias n° 343/2020 e 345/2020, estabelecendo medidas 

a serem adotadas pelas instituições de educação superior durante o período de ações 

emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela substituição das atividades 

presenciais, exceto as práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na 

modalidade de educação a distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão 

das atividades e readequação de seus calendários acadêmicos, com a reposição dos dias 

não cumpridos durante o período de suspensão.  

Nesse contexto, o UNIPTAN implantou o REAR (Regime Especial de Atividades 

Remotas), em consonância com uma das possibilidades amparadas pela legislação acima, 

após rápido e minucioso levantamento das melhores opções disponíveis.  As atividades 

remotas (presença de forma virtual do professor na casa do aluno no horário exato da aula 

presencial e na mesma frequência com que elas aconteciam, ministrando aulas expositivas 

com slides, promovendo discussões sobre vídeos e textos, aplicando exercícios individuais, 
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em grupo e atividades avaliativas) não devem ser confundidas com a modalidade de ensino 

a distância (EaD), tendo em vista que tal modalidade se caracteriza pela disponibilização de 

conteúdos em uma ambiente virtual de aprendizagem para acesso assíncrono do aluno, ou 

seja, sem a intermediação concomitante do professor. O aluno tem a autonomia para 

avançar nos conteúdos conforme seu tempo e ritmo. O professor, no papel de tutor, faz 

intervenções, corrigindo atividades e promovendo discussões em fóruns. Por outro lado, o 

REAR promove a interação aluno-professor  de modo síncrono, nos horários 

preestabelecidos para a aula e suas atividades, conforme descrito acima, são perfeitamente 

válidas para as situações em que se pretenda resguardar a saúde pública, como se 

verifica no disposto no Decreto-Lei n° 1.044/1969, que estabelece a possibilidade de 

tratamento diferenciado, com regime de exercícios domiciliares em substituição à exigência 

de comparecimento às aulas.   

Em total consonância com tais normativas, o UNIPTAN imediatamente passou a 

utilizar soluções de tecnologia que têm permitido a continuidade das atividades de ensino, 

com manutenção da metodologia de ensino diferenciada adotada em seus cursos, além da 

possibilidade de interação síncrona (em tempo real) e assíncrona (gravação das aulas) entre 

professores e alunos. Duas ferramentas, em especial, foram adotadas para a condução do 

REAR, quais sejam, o Canvas (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e o Zoom (aplicativo de 

videoconferência).  

Assim, o Canvas, que já era utilizado nas disciplinas da modalidade a distância e na 

disciplinas híbridas, teve sua utilização ampliada a todas as disciplinas teóricas para a 

disponibilização de conteúdos diversificados, atividades avaliativas e a gravação das aulas 

síncronas. Todos os professores de disciplinas teóricas passaram a ter acesso às 

ferramentas de interação, de atividades, testes, criação de módulos, etc. Se antes o acesso 

ao Canvas era restrito aos alunos e professores/tutores de disciplinas da modalidade a 

distância e híbridas, com o REAR, esse acesso alcançou 100% dos alunos do UNIPTAN e 

100% dos professores de disciplinas teóricas. 

Assim, o Canvas hospeda as disciplinas, cujas aulas síncronas ocorrem por meio do 

Zoom, que permite não só a interação simultânea entre professor e aluno, mas também o 

compartilhamento de tela, a aplicação de atividades em grupos e diagnósticos em tempo 

real. 

O Zoom consiste em um aplicativo de videoconferência que possibilita encontros 

virtuais (chamados de reuniões ou, no nosso caso, de aulas) com outras pessoas e permite 

a gravação desses encontros para visualização posterior. Para a utilização desse aplicativo 
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nas aulas síncronas, os professores receberam uma licença de uso ilimitado e acesso a 

todas as ferramentas do Zoom. Dessa forma, com o Zoom hospedado dentro do Canvas, o 

professor agenda sua aula, gerando um link de acesso para os alunos, os quais, ao entrarem 

na disciplina dentro do AVA, conseguem ter acesso imediato à aula síncrona. Caso o aluno 

não consiga assistir ao momento “ao vivo”, ele pode assistir à gravação da aula que fica 

salva em nuvem. 

 As imagens a seguir mostram como se dá o acesso ao Zoom dentro do Canvas e 

alguns recursos que ele possui. 

 

Acessando a aula no Zoom 
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Página inicial da conferência Zoom 

 

Alguns recursos do Zoom 

 

Tanto o Zoom quanto o Canvas podem ser utilizados pelo computador e pelo celular, 

o que facilita o acesso dos alunos às atividades e às aulas síncronas.  
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1.18 Material didático 

 

O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tanto das 

disciplinas na modalidade a distância quanto das disciplinas híbridas, foi pensado e 

construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do aprendizado dos discentes. 

Para isso, o UNIPTAN optou por convidar professores específicos de cada disciplina para a 

elaboração do material.  

Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as ementas e planos 

de ensino dos cursos presenciais, prezando pela qualidade e aprofundamento do conteúdo 

disponibilizado.  

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem a mesma estrutura 

(conforme ilustra a figura abaixo), organizadas em 04 módulos que foram pensados e 

planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 5 aulas e um fórum 

de discussão temático para interação entre os alunos. Assim, cada aula é composta por 3 

diferentes objetos de aprendizagem, sendo eles: um arquivo em PDF com o conteúdo da 

aula, um vídeo e um simulado (04 exercícios de autocorreção). Ainda na disciplina, os alunos 

realizam 01 atividade dissertativa e 01 simulado para prova (referente aos 2 primeiros 

módulos) e 01 prova no final do semestre letivo. Os encontros síncronos semanais com os 

alunos possibilitam que o conteúdo da disciplina seja enriquecido semanalmente, a partir da 

disponibilização da gravação desses encontros e materiais novos utilizados pelos tutores. 

  

Estrutura das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 
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            Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao máximo o 

ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e interativo, que se 

alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto os vídeos foram preparados 

pelos professores responsáveis, utilizando uma linguagem amigável e tranquila. Conforme 

mencionado, em cada aula é disponibilizado um simulado, composto por 04 questões 

objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e 

revisam os conteúdos e as teorias trabalhadas, por meio dos quais os discentes têm a 

oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos, uma vez que ao identificarem uma 

alternativa de resposta, o AVA automaticamente faz a correção, assinalando a resposta 

correta para o questionamento.  

            Quanto às disciplinas híbridas, elas possuem a seguinte estrutura: 04 módulos, que 

foram pensados e planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 

5 semanas, que são compostas por diferentes objetos de aprendizagem (texto, vídeo, game, 

simulação, etc.), 04 exercícios de autocorreção (um em cada módulo) e 01 conjunto de 

atividades-padrão propostas ao final de cada semana. O conteúdo disponibilizado no AVA 

para os alunos pode ser complementado pelo professor da disciplina, que tem total liberdade 

para inserir novos objetos de aprendizagem. 

 

Estrutura das disciplinas híbridas 
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Conforme mencionado, as disciplinas híbridas são compostas de uma parte 

presencial e do e-learning. Os objetos de aprendizagem são disponibilizados no AVA por 

módulo para que o aluno possa estudar e promover sua autoaprendizagem de modo 

independente e responsável. O objetivo é que o conteúdo seja trabalhado previamente pelos 

alunos para que, nos momentos presenciais, dúvidas sejam dirimidas, discussões sejam 

geradas, atividades práticas sejam promovidas. Os exercícios disponibilizados ao fim de 

cada módulo possibilitam a revisão e verificação da aprendizagem e são programados para 

que o próprio Canvas faça a correção e dê o resultado imediato ao aluno. 

Sabendo o quão importante é a teoria nesse processo de ensino-aprendizagem, o 

material disponibilizado no AVA, tanto nas disciplinas on-line quanto nas híbridas, teve como 

base livros que estão disponíveis na Biblioteca Virtual ou diretamente no site da Instituição.  

O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que possuem 

conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado que os alunos avaliem 

o material, os tutores e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Com o resultado dessa 

avaliação é possível detectar pontos de melhoria para as próximas ofertas, como falhas nos 

recursos de tecnologia, abrangência dos conteúdos disponibilizados, necessidade de novas 

capacitações de tutores e sugestões de melhoria no processo. 

 

1.18.1 O material didático no período de pandemia 

 

 Com a instauração do REAR no período da pandemia e a migração de todas as 

disciplinas teóricas para o Canvas, a produção e oferta de material didático passou a ser 

feita no/pelo AVA. Cada professor configura sua disciplina, disponibilizando os conteúdos 

por eles produzidos, links de sites relevantes, artigos científicos, etc., além de, conforme já 

dito, deixarem gravadas as aulas síncronas para posterior acesso dos alunos. 

As disciplinas no REAR têm uma estrutura mínima preestabelecida pelo UNIPTAN, 

conforme imagens a seguir, mas o professor tem total liberdade para “alimentar” a disciplina 

com os conteúdos que desejar. 
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Página inicial das disciplinas com a apresentação do Plano de Ensino 

 

 

Módulos por aula, com apresentação do objetivo da aula, os conteúdos e possíveis atividades 

 

Também a biblioteca virtual está disponível para a complementação e produção do 

material didático, com mais de 6.700 títulos em várias áreas do conhecimento. 
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Assim, os materiais didáticos a serem utilizados nas disciplinas do Curso de 

Pedagogia do UNIPTAN devem nortear o processo ensino-aprendizagem dos discentes de 

acordo com princípios epistemológicos, metodológico e políticos presentes no presente 

Projeto Pedagógico do Curso – PPC. 

Ele constitui-se como um elemento que media a concepção pedagógica do curso de 

Pedagogia do UNIPTAN a realidade do mercado e região de São João del-Rei e região.  

Os modelos de material didático utilizados pelos docentes incluem digitais das 

bibliotecas virtuais Dynamed e Ebsco, bem como demais materiais virtuais produzidos pelos 

professores das disciplinas e expostos na plataforma Canvas.  

A escolha de materiais didáticos a serem utilizados na disciplina, é discutido por 

equipe multidisciplinar envolvendo membros do NDE e amparam-se nas reais necessidades 

de exigência profissional do Pedagogo.  

 

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem utilizados no Curso de Pedagogia do UNIPTAN atendem à concepção do 

Curso definida neste Projeto Pedagógico. Eles permitem a autonomia, desenvolvimento e 

aprimoramento do corpo discente no âmbito do ensino, de forma contínua e efetiva, 

resultando em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes através do 

Portal Educacional, que é o meio de comunicação básico entre a IES e os discentes. 

Os mecanismos de avaliação estabelecidos garantem a sua natureza formativa, 

sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 

avaliações realizadas, as quais são empreendidas no âmbito do Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado de Curso e Comissão Permanente de Avaliação. 

Em termos mais objetivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o 

Regimento do UNIPTAN, em seu artigo 230, prevê os seguintes procedimentos e requisitos 

dentro do processo de avaliação de conteúdos das disciplinas ministradas em seus diversos 

cursos, na modalidade presencial: 

O UNIPTAN distribui, ao longo de cada período letivo, 100 pontos por disciplina, 

seguindo regime próprio abaixo apresentado. 
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 I - Cada período letivo é organizado em duas etapas, que ocorrem sequencialmente. 

II – Em cada etapa é ministrada a metade dos dias letivos previstos para aquele semestre, 

assim como é distribuída a metade dos pontos previstos para o período (50 pontos por 

etapa). 

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - Após a aplicação das atividades avaliativas, os professores têm um prazo de 7 (sete) 

dias para entregar aos alunos essas atividades devidamente corrigidas. 

V - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

VI - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 

(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

VII - Caso o aluno não consiga, ao final de cada uma das duas etapas, obter em quaisquer 

disciplinas os 35 (trinta e cinco) pontos correspondentes à média, ele terá direito a uma 

reavaliação da(s) etapa(s) correspondente(s), no valor de 50 (cinquenta) pontos, 

prevalecendo a maior nota obtida pelo aluno, não ultrapassando, para fim de registro, os 

70% (setenta por cento) de pontos da etapa. 

VIII - A prova de reavaliação será aplicada ao final de cada uma das etapas, em horário fora 

do calendário escolar, previamente estabelecido pelo professor da disciplina. 

IX – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em 

até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

X - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em decorrência de 

situações especiais, ele poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos 

pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, em substituição às notas das 

primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação seja deferida pela Diretoria, a 

Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e horário para aplicação da avaliação, 
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sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade de realização da avaliação em outra data. 

Como resultado final, prevalecerá a maior nota. 

XI – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em todo o 

semestre letivo, e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos para 

aprovação. 

XII – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertá-

la na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se regularmente na 

disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, porém, da 

frequência, que será substituída por orientações e explicações individualizadas pelo 

professor.  

             Adicionalmente, a Resolução nº 001 de 30 de janeiro de 2019 do CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) estabelece pequenas alterações no sistema de 

avaliação, conforme descrito a seguir: 

 1º) De acordo com discussão e aprovação do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, em sua 38ª reunião extraordinária ocorrida no dia 04/12/2018, o sistema de 

avaliação dos cursos de graduação (exceto Medicina), a partir do 1º semestre de 2019, 

vigorará de acordo com o seguinte: 

i) o semestre letivo continuará valendo 100 (cem) pontos, dividido em 2 (duas) etapas 

valendo 50 (cinquenta) pontos cada (exceto nas disciplinas on-line, cuja especificidade será 

apresentada a seguir);  

ii) a primeira etapa constituir-se-á de uma avaliação escrita com o valor de 30 (trinta) pontos 

e atividades a serem aplicadas pelo professor de cada disciplina perfazendo 20 (vinte) 

pontos;  

iii) a mesma distribuição aplicar-se-á à segunda etapa;  

iv) para aprovação no semestre, o aluno deverá continuar apresentando o rendimento 

mínimo de 70 (setenta) pontos;  

v) os alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre;  
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vi) a nota final do aluno em situação de exame especial será composta por este resultado 

mais a nota anterior total do semestre, dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, 

excepcionalmente nesse caso, fixada em 60 (sessenta) pontos. 

 A imagem a seguir, sistematiza esse processo de avaliação: 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

  

As disciplinas híbridas possuem a mesma distribuição de pontos por etapa 

apresentada acima, mas os procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem possuem algumas especificidades, quais sejam: 

I. em cada etapa (N1 e N2), 5 pontos são distribuídos em exercícios de autocorreção 

no CANVAS;  
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II. na N1, 15 pontos são distribuídos livremente pelo professor em atividades por ele 

elaboradas e 30 pontos são atribuídos a avaliações;  

III. na N2, dos 15 pontos de atividades, 5 pontos devem ser atribuídos a 3 dentre 

todas as atividades disponibilizadas no Canvas ao final de cada semana de 

estudo; e os 10 pontos restantes são distribuídos livremente pelo professor em 

atividades por ele elaboradas; 

IV. na N2, 30 pontos também são atribuídos a avaliações. 

A imagem a seguir ilustra esses procedimentos: 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas híbridas 

 

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem procedimentos de 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem específicos.  

A N1 é composta por 40 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão distribuídos em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos 

cada. 

III. 15 pontos de atividade dissertativa a ser desenvolvida pelo aluno, postada no 

AVA e corrigida pelo professor tutor. 

A N2 é composta por 60 pontos, assim distribuídos: 
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I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos cada. 

III. 5 pontos de 1 atividade de autocorreção, com 10 questões, revisional para a 

avaliação final. 

IV. 30 pontos de avaliação, com 20 questões, sem consulta a ser realizada no AVA, 

porém a realização será nas dependências da instituição e com conteúdo de 

todo curso (enquanto estamos no REAR a avaliação não é feita nas 

dependências da instituição). 

A figura a seguir sintetiza essas informações: 

 

 

Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas on-line 

 

Tanto nas disciplinas híbridas quanto nas disciplinas na modalidade a distância, os 

alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre. A nota final do aluno em situação 

de exame especial será composta por este resultado mais a nota anterior total do semestre, 

dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, excepcionalmente nesse caso, fixada 

em 60 (sessenta) pontos.  
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1.20 Número de vagas 

 

A oferta do curso de Pedagogia pelo UNIPTAN está baseada em levantamentos que 

permitem estabelecer a certeza de que o número de vagas para o curso é coerente com a 

rede instalada para a realização de atividades práticas, bem como com o número de 

docentes existentes e com a capacidade didático-pedagógica existente, relativas a 

laboratório de práticas e acervo bibliográfico adequado, tombado na biblioteca do UNIPTAN. 

O curso de Pedagogia do UNIPTAN tem a responsabilidade e o compromisso social 

com a promoção da educação de qualidade visando o desenvolvimento regional nas 26 

cidades pertencentes às microrregiões de São João del-Rei. 

A meta de ter toda criança brasileira em sala de aula está próxima de ser atingida 

em sua plenitude. Entretanto, meta maior resta por ser atingida: a de oferecer a essa criança 

educação de qualidade elevada. Professores inadequadamente preparados constituem um 

dos fatores salientes preditores de deficiências que têm grassado no cenário escolar 

brasileiro, mormente a evasão e a repetência.  

A última década do século XX tem sido marcada pela discussão sobre a qualidade 

da educação e sobre as condições necessárias para assegurar o direito de crianças, de 

jovens e de adultos a aprendizagens imprescindíveis para o desenvolvimento de suas 

capacidades. O ensino básico, especialmente nesta última década, tem sido alvo de muitas 

mudanças provenientes de discussões e questionamentos de prática e parâmetros históricos 

de nossa construção educacional, como também modificações das normas vigentes no país. 

Novas concepções têm surgido sobre a aprendizagem e sobre os efeitos científico e 

tecnológico nas interações humanas de ensino aprendizagem. Já não se concebe mais o 

educador com a visão de uma pedagogia tecnicista, centrada na exacerbação dos meios 

técnicos de transmissão e apreensão dos conteúdos e no princípio do rendimento; e/ou 

tradicional, centrada no intelecto, na transmissão de preocupação com a aprendizagem 

como um processo interativo, predominando-se os mecanismos de produção dialética do 

conhecimento. O profissional da educação precisa desenvolver sua capacidade de aprender 

a aprender, de fazer-pensar, de tomar decisões adequadas a diferentes realidades e de 

atuar coletivamente no enfrentamento dos problemas e dificuldades do cotidiano da escola 

e da comunidade na qual está inserido. 
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Dessa constatação, surge a necessidade de estruturar o Curso de Pedagogia 

buscando uma visão dialética e histórico-crítica que, a partir da articulação teoria-prática, 

aconteça uma reflexão do ato de ensinar e da concretização do projeto pedagógico como 

experiência de trabalho coletivo. É fato que uma base sólida permite construções eficazes 

posteriormente, sendo então de suma importância instrumentalizar os profissionais que 

iniciam os “homens e mulheres” no processo educacional - os professores dos anos iniciais 

do ensino fundamental.  

Para tal o UNIPTAN oferece anualmente 120 (cento e vinte) vagas anuais no Curso 

de Pedagogia, de acordo com a autorização concedida pelo Ministério da Educação. 

 

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 

 

O Curso de Pedagogia do UNIPTAN estabelece com a Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais e com as Secretarias Municipais de Educação de São João del-

Rei e cidades vizinhas um convênio que sela a parceria e regularização da prática de 

formação pedagógica e do estágio supervisionado. Essa parceria propicia a execução e a 

supervisão dos estágios e as atividades práticas e acadêmicas realizadas nas escolas da 

cidade e região.  

O UNIPTAN mantém também uma parceira na formação continuada dos egressos, 

oferecendo aos professores do município e região seminários, cursos e palestras nas 

Semanas de Curso e nos eventos relacionados a Responsabilidade Social.  Eventos que 

oportuniza os egressos e o público em geral a debaterem, refletirem e atualizarem seus 

conhecimentos sobre a educação. A partir das demandas observadas pelos estagiários do 

curso de Pedagogia do UNIPTAN são pensadas e promovidas capacitações visando ao 

crescimento dos profissionais das redes de ensino. Diversas capacitações já foram 

desenvolvidas envolvendo temáticas como Educação Especial, Metodologias Ativas, 

Direitos Humanos, Meio Ambiente, Relações étnico-raciais, dentre outros.  

Essa integração é facilitada para o Curso de Pedagogia do UNIPTAN que tem em 

seu quadro docentes profissionais que atuam como Analistas Educacionais na 

Superintendência Regional de Ensino e outros como especialistas na Secretaria Municipal 

de Educação de São João del-Rei, e em razão deste trabalho tem irrestrito acesso a todas 

as escolas da cidade e região. É um fato facilitador pois abre com facilidade as portas das 
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escolas para os alunos do UNIPTAN e, em contrapartida, divulga e propicia a participação 

das escolas nos eventos promovidos pelo UNIPTAN. 

 A integração com as redes públicas de ensino, permitindo o desenvolvimento, a 

execução e a avaliação de estratégias didático-pedagógicas, incluindo o uso de tecnologias 

educacionais. Essas experiências são documentadas, e possibilitam resultados relevantes 

para os discentes e para as escolas de educação básica, e são avaliadas pelos discentes e 

pelos professores da Educação Básica como ações comprovadamente exitosas ou 

inovadoras. 

 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

 

As atividades práticas de ensino são desenvolvidas no interior das disciplinas, em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, da Formação de 

Professores e da área da Educação, e relacionam teoriae prática de forma reflexiva durante 

todo o curso, vinculando o trabalho intelectual com atividades práticas experimentais; 

Assim, realizam-se atividades presenciais, tais como avaliações, acompanhamento e 

orientação de estágio, orientação aos estudantes, aulas práticas em ambientes específicos, 

como laboratórios, brinquedoteca, atividades de estudo individuais ou em grupo, com a 

utilização do laboratório de informática e da biblioteca. Prioriza-se a promoção da integração 

das atividades educativas desenvolvidas no interior da universidade com o mundo do 

trabalho, por meio dessas atividades práticas e dos estágios realizados.  

Posteriormente, os estudantes do Curso de Pedagogia têm momento de trazerem à 

tona as principais observações vivenciadas in loco durante estágios curriculares ou 

extracurriculares para serem problematizadas teoricamente pelos docentes e discentes.  
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2. Corpo docente e Tutorial 

 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Pedagogia do UNIPTAN foi criado 

em consonância com Resolução nº 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES), com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do seu Projeto Pedagógico.  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem função consultiva, propositiva e de 

assessoramento acadêmico, com a missão de acompanhar o desenvolvimento do curso, 

sendo responsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto 

Pedagógico. Essa atuação se faz concreta no dia a dia na atuação junto à Coordenaçao 

propondo ações e projetos diversos para o curso, analisando e propondo modificaçãoes na 

Matriz Curricular, bibliografias e ementas quando necessário, na revisão e organizaçao de 

documentos do curso e na implementaçao do projeto Enade. Todas essas ações são 

levadas a conhecimento. discussão e deliberação pelo Colegiado de Curso de Pedagogia. 

 

2.1.1 Regulamento do NDE do Curso de Pedagogia : 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia e tem, por finalidade, a atualização e 

consolidação do mesmo. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3°. Atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação e estabelecer o perfil profissional do egresso do 

curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário, e zelar pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação e exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais referentes ao 

curso de Pedagogia. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

I. 05 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. Destes professores, 100% (cem por cento) deve possuir titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Os seus integrantes deverão ter regime de trabalho parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% (vinte por cento) deles em tempo integral. 
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CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art.5. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso; 

II. As reuniões do NDE do Curso serão constantes do calendário do Curso; 

III. As reuniões do NDE serão documentadas em atas, lavradas em livro próprio. 

 

2.2 Equipe multidisciplinar 

 

 O UNIPTAN conta com profissionais docentes de diversas áreas, com experiência 

profissional em concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e 

recursos educacionais para o ensino a distância. Esse grupo constitui o NAPED – Núcleo de 

Apoio Pedagógico, ligado diretamente à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, 

constituído por profissionais nas áreas pedagógica, psicológica, linguística e exata, cujos 

membros são nomeados através de Portaria da Reitoria do UNIPTAN. 

 Esse grupo oferece suporte à prática de EAD no que se refere às habilidades e 

competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 

iv) tecnológico. 

 A equipe desenvolve um plano de ação voltado para as necessidades dos agentes 

ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal envolvido no 

gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas de 

aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos 

interinstitucionais no Brasil e no exterior, além de cursos e publicações técnico-científicas 

resultantes de sua atuação. 
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2.3 Atuação do coordenador 

 

 O Coordenador do Curso responsabiliza-se, em primeira instância, pelos aspectos 

técnicos e práticos relacionados à criação do Projeto Pedagógico do Curso. É também sua 

função indicar os professores que comporão o quadro docente e os membros do Núcleo 

Docente Estruturante e do Colegiado.  

 A preservação, organização e manutenção dos laboratórios, bem como o 

acompanhamento das atividades gerais do Curso – como os estágios e suas supervisões, e 

as atividades complementares –, ou seja, todos os aspectos fundamentais para a 

estruturação do Curso, são de responsabilidade do Coordenador de Curso. 

 As Semanas Acadêmicas devem ser organizadas pelo Coordenador e por todos os 

professores e alunos do Curso. Ao longo das Semanas Acadêmicas, o Coordenador deve 

focalizar atividades que ampliem a formação dos discentes, priorizando os trabalhos e 

discussões que envolvam a pesquisa científica. 

 Para o bom andamento da rotina acadêmica, é também fundamental que o 

Coordenador repasse as orientações da Reitoria e Pró-reitorias aos docentes e discentes, 

mantendo-os constantemente informados. Além disso, o Coordenador deve estar atento às 

demandas dos estudantes quanto a necessidades de cunho pedagógico e/ou pessoal, 

solicitando, quando necessário, a intervenção da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos ou o apoio psicopedagógico do UNIPTAN.  

 O coordenador e suas funções, atribuições, responsabilidades e encargos giram em 

torno das áreas políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais do curso, com destaque 

para o atendimento realizado aos alunos, que vai desde atendimentos individuais a 

atendimentos em grupo, uma vez que os alunos buscam o coordenador por acreditar que o 

mesmo seja uma referência na área.  

 O coordenador, por dispor de uma infraestrutura tecnológica diferenciada, possui 

formas distintas de condução da coordenação do curso, possuindo acesso a informações 

sobre:  

• controle da frequência dos docentes do curso: acompanha e garante que os professores 

estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

• verificação da qualidade das aulas com os alunos; 
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• controle da frequência dos discentes: apesar de saber que o controle diário da frequência 

dos alunos é de responsabilidade dos professores, o coordenador, por meio do Sistema 

Acadêmico utilizado pela Instituição, consegue ter acesso a informações sobre ausências 

sistemáticas e atuar de forma ativa para evitar a evasão escolar; 

• contratação/demissão de docentes: participa do recrutamento e seleção de novos docentes 

do curso; 

• processos decisórios do curso; 

• valor do custo do aluno, alunos inadimplentes, formas de negociação de pagamento, entre 

outros. 

 Cabe ao Coordenador, de acordo com as normas regimentais do UNIPTAN: 

I - Coordenar e supervisionar as atividades dos Colegiados de Curso que gerenciam; 

II - Elaborar o horário de aulas do curso, encaminhando-o ao Colegiado para aprovação e à 

Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos para consolidá-lo; 

III - Convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Curso; 

IV - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos por ocasião da 

matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria de Registros e 

Controle Acadêmicos; 

V - Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 

VI - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

VII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados à Coordenação de Curso; 

VIII - Manter permanente articulação com as Coordenações de Pesquisa e de Extensão; 

IX - Manter permanente articulação com outros Coordenadores de Curso, visando a alcançar 

o provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para funcionamento dos 

cursos e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e multiprofissionais; 

X - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação de Curso; 

XI - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

XII - Encaminhar consultas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando a elevar 

a satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de qualidade dos serviços 

educacionais prestados pelo UNIPTAN; 
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XIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Reitor e do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão; 

XIV - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua 

competência, visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas respectivas 

áreas de conhecimento; 

XV - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 

XVI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

2.3.1 Minicurrículo do Coordenador do Curso 

 

Identificação: Raquel Auxiliadora Borges 

Formação Acadêmica: 

Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) - 1999 – 2001 - 

Dissertação: Sobreviventes à regra do fracasso: Proficiência na linguagem escrita em 

classes populares. 

Especialista em Alfabetização e Letramento pela Universidade Federal de São João del 

Rei  (UFSJ) - 1994 - 1995 

Especialista em Inovaçao das Tecnologias Educacionais  pela Universidade Anhembi 

Morumbi - São Paulo (2016) 

Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de São João del Rei  (UFSJ) - 1990 

– 1994.  

Experiência Profissional fora do magistério superior:  

2002 – atual. Superintendência Regional de Ensino de São João del Rei – Diretoria 

Educacional – Setor Pedagógico - Analista Educacional. 

2000 – 2000. Secretaria Municipal de Educação de São João del-Rei. Supervisor 

Pedagógico Educação Infantil. 

1994 – 2000. Secretaria Municipal de Educação de São João del-Rei. Professor Educação 

Infantil /Ciclo de Alfabetização. 

Experiência Profissional no magistério superior: 
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2012 – atual. Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN 

Professor. 

2009 – 2012. Universidade Federal de São João del-Rei - Setor: Núcleo de Educação à 

Distância (NEAD). Orientadora de TCC pelo curso de pós-graduação em Práticas de 

Alfabetização e Letramento. 

2007 – 2013. Universidade Federal de São João del-Rei - Setor: Núcleo de Educação à 

Distância (NEAD). Tutora pelo curso de pós-graduação em Práticas de Alfabetização e 

Letramento. 

2004 a 2006. Centro de Pós-Graduação de Bom Sucesso – CEBS. Professor / Orientador 

de Monografia 

2001 – 2003. Faculdade Santa Rita – FASAR – Professor / Coordenação de Estágio 

Curricular Supervisionado. 

1998 – 1998. Universidade Federal de São João del-Rei. – Departamento de Educação – 

Professor Substituto.  

Experiência Profissional de gestão acadêmica:  

2013 – atual. Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 

Coordenadora do curso de Pedagogia. 

2013 – 2019. Universidade Federal de São João del-Rei - Setor: Núcleo de Educação à 

Distância (NEAD). Coordenadora de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Pedagogia modalidade à distância. 

2011 – 2013. Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC – Direção Acadêmica.  

2009 – 2011. Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC – Coordenação de Curso 

Normal Superior.  

2007 – 2007. Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC – Coordenação de Curso 

Normal Superior. 

2003 – 2005. Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC – Coordenação de Curso 

Normal Superior. 
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2.4 Regime de trabalho do Coordenador de Curso 

 

 O Coordenador do Curso de Pedagogia tem dedicação integral - 40 (quarenta) horas 

de trabalho semanal, incluindo as atividades de magistério no Curso de Pedagogia, as 

atividades administrativas de Coordenação de Curso, bem como as atividades relacionadas 

pesquisa, extensão, capacitação profissional e similares. Cabe também ao Coordenador de 

Curso a presidência do Núcleo Docente Estruturante e do Colegaido de Curso.  

 O regime de trabalho do Coordenador do Curso permite o atendimento às demandas 

existentes, as quais são desenvolvidas de acordo com um plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao seu desempenho, 

proporcionando a potencialidade do corpo docente do Curso e favorecendo a integração e 

a melhoria contínua do mesmo. 

 

2.5 Corpo docente 

 

 Os 7 professores que integram o quadro docente do Curso de Pedagogia possuem 

as seguintes formações e titulações: 

 

Nome Titulação Formação 

ALESSANDRA APARECIDA DE 
CARVALHO 

MESTRE 

Graduada em Pedagogia, no ano de 2003, 
pela Universidade Federal de São João 
del-Rei, Especialista em Práticas de 
Letramento e Alfabetização pela 
Universidade Federal de São João del-
Rei, no ano de2009, Mestre em Educação 
pela Universidade Federal de São João 
del-Rei, no ano 2012. 

HEBERTH PAULO DE SOUZA DOUTOR 

Graduado em Letras, no ano de 1991, pela 
Universidade Federal de SJDR; 
Especialista em Língua Portuguesa, no 
ano de 1995, pela PUC-Minas; 
Especialista em Inovação em Tecnologias 
Educacionais, no ano de 2017, pela 
Universidade Anhembi-Morumbi; Mestre 
em Língua Portuguesa, no ano de 2000, 
pela PUC-Minas; Doutor em Estudos 
Linguísticos, no ano de 2010, pela 
Universidade Federal de Minas Gerais; 
Pós-doutorando em Espiritualidade e 
Saúde pela Universidade Federal de Juiz 
de Fora. 



161 
 

HELLEN SUELI BERGO MESTRE 

Graduada em Letras pela Universidade 

Federal de São João Del-Rei (2007); 

especialista em Ensino de Língua 

Portuguesa (2009) e Mestre em Literatura 

e Crítica Cultural pela Universidade 

Federal de São João del Rei (2017).  

PATRÍCIA PEIXOTO CARNEIRO 
VIEGAS 

MESTRE 

Graduada em Pedagogia, no ano de 2014 
pela Universidade Estácio de Sá e em 
Direito pelo Centro Universitário Serra dos 
Órgãos, no ano de 2011; graduanda em 
Psicologia no Uniptan; Especialista em 
Direito Educacional pela PUC-Minas em 
2014, Mídias na Educação, em 2018, e 
História e Cultura no Brasil 
Contemporâneo, em 2019, ambos pela 
UFJF; Mestre em Educação pela 
Universidade Federal de Lavras em 2018. 

PATRICIA UEBE RIBEIRO MESTRE 

Graduada em Pedagogia, no ano de 1994 
na Universidade Federal de São João Del 
Rei. Especialista em Psicopedagogia 
Institucional e clínica, no ano de 2001 pela 
Universidade do Grande Rio Professor 
José de Souza Herdy – UNIGRANRIO, 
Metodologia do Ensino em Artes Visuais 
pela UFMG- Universidade Federal de 
Minas Gerais e Desing Instrucional para 
EaD, pela UNIFEI- Universidade Federal 
de Itajubá. Mestre em Educação pela 
Universidade Federal de São João Del 
Rei. 

RAQUEL AUXILIADORA 
BORGES 

MESTRE 

Graduada em Pedagogia, no ano de 1994 
na Universidade Federal de São João Del 
Rei. Especialista em Alfabetização e 
Letramento, no ano de 1999 na 
Universidade Federal de São João. Mestre 
em Educação pela Universidade Federal 
Fluminense em  2001. 

VIVIANE PENHA CARVALHO 
SILVA AMENO 

MESTRE 

Graduada em História, no ano de 2007, 
pela Universidade Federal de São 
João del-Rei. Mestre em História, em 
2011, pela Universidade Federal de 
Minas Gerais. 

 

O gráfico 1 – Titulação Acadêmica a seguir indicam dentre os professores, do 

respectivo curso, a atual titulação acadêmica. 

Gráfico 1 – Titulação Acadêmica dos docentes do curso 
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Fonte: RH UNIPTAN 

 

2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

 Dos 7 professores que integram o quadro docente do Curso de Pedagogia, existe a 

seguinte proporção em relação ao regime de trabalho: 

1) Horistas = 03 professores (43% do curso) 

2) Dedicação parcial =   01 professores (14% do curso) 

3) Dedicação integral = 03 professores (43% do curso) 

Nome 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de vínculo 
com o curso 
(m=meses) 

ALESSANDRA APARECIDA CARVALHO HORISTA 108 meses 

HEBERTH PAULO DE SOUZA INTEGRAL 114 meses 

HELLEN SUELI BERGO PARCIAL 72 meses 

PATRÍCIA CARNEIRO HORISTA 46 meses 

PATRÍCIA UEBE RIBEIRO INTEGRAL 108 meses 

RAQUEL AUXILIADORA BORGES INTEGRAL 96 meses 

VIVIANE PENHA CARVALHO SILVA 
AMENO 

HORISTA 
60  meses 

 

86%

14%

Titulação

Mestre

Doutor
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 A seguir, o Gráfico 2 – Regime de Trabalho indica se os professores atuam de forma 

integral, parcial ou horista. 

Gráfico 2 – Regime de Trabalho dos docentes do curso 

 

 Fonte: RH UNIPTAN 

 

2.7 Experiência profissional do docente 

 

 Dos 7 professores que compõem o quadro docente do Curso de Pedagogia, todos 

possuem cinco e mais anos de experiência profissional o que corresponde a 100% do quadro 

total.  

 

Nome Função Local 
Período 
(anos) 

 

 

 

ALESSANDRA 
APARECIDA DE 

CARVALHO 

 

Analista Educacional Secretaria de Estado da Educação 14 anos 

Professora 
Supervisora de 

Estágio 

NEAD – Universidade Federal de 
São João del-Rei – UFSJ 

3 anos e 
1 mês 

Tutora de curso de 
Graduação 

NEAD – Universidade Federal de 
São João del-Rei – UFSJ 

Curso de Pedagogia  

1 ano 

43%

14%

43%

Regime de trabalho

Integral parcial horista
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Tutora de Curso  
De Especialização  

NEAD- Universidade Federal de 
São João del-Rei – UFSJ 

Curso de Prática de Alfabetização 
e Letramento  

 2 anos  

Professora 
Orientadora de TCC 

NEAD – Universidade Federal de 
São João del-Rei – UFSJ 

  1 ano  
 

Professora de 
Educação Infantil 

Jardim Escola Acalanto 3 anos 

HEBERTH PAULO DE 

SOUZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor do Ensino 
Fundamental e 

Médio 

Centro Educacional Frei Seráfico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 anos 

Instituto Auxiliadora 

 

Pré-vestibular Pitágoras 

 

Colégio Revisão 

 

Senai 

 

SIEES 

 

Escolas da Secretaria de Estado 

da Educação de Minas Gerais 

 

HELLEN S. BERGO 

Professor do Ensino 
Fundamental e 

Médio 

Centro Educacional Frei Seráfico 11 anos 

Professor do Ensino 
Fundamental e 

Médio 

Escola Sesi São João del Rei 2 ano e 6 
meses 

Professor do Ensino 
Fundamental  

Escola Municipal São Miguel 
Arcanjo 

1 ano 

Professora de 
Língua Portuguesa 

em Curso Livre 

Pré-Enem/Vestibular Frei Seráfico 9 anos 
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Professora em 
Ensino Superior 

Uniptan 6 anos 

Psicóloga Clínica Consultório Particular  
 

4 anos 

Professora 
Orientadora de TCC 

do curso de 
Especialização em 

Práticas de 
Alfabetização e 

Letramento 

NEAD – Universidade Federal de 
São João del-Rei - UFSJ 

02 anos 
e 06 

meses  

Tutora de curso de 
Especialização em 

Práticas de 
Alfabetização e 

Letramento 

NEAD – Universidade Federal de 
São João del-Rei - UFSJ 

01 ano 

PATRÍCIA PEIXOTO 

CARNEIRO VIEGAS 

Advogada Escritório particular 7 anos 

 

 

Auxiliar 

Administrativo 

Secretaria Municipal de Saúde de 
Teresópolis 

9 anos 

Instituto Presidente Tancredo de 
Almeida Neves 

1 anos 

 

Supervisora 

Pedagógica 

34ª Sre-SEE/MG 

E. E. Dr. Garcia de Lima 

6 meses 

34ª Sre-SEE/MG 

E. E. Evandro Ávila 

14 meses 

34ª Sre-SEE/MG 

E. E. Cônego Osvaldo Lustosa 

2 ano e 6 

meses 

3ª Sre-SEE/MG 

E.M. Francisco Antônio Pires  

 

1 ano e 8 

meses 

Professora do 

Ensino Fundamental 

e Educação Infantil  

Centro de Ensino Moderno  

(Teresópolis/RJ)  

5 anos  

SME – São João del-Rei  

E.M. Carlos Damiano Fuzatto  

 

2 ano e 8 

meses 
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Tutora EAD  Universidade Federal de Lavras  

 

Universidade Federal de Juiz de 

Fora 

5 meses 

 

6 meses 

 

PATRICIA UEBE 

RIBEIRO 

Supervisora 

Pedagógica 

 

SME – São João Del- Rei. 

Lotação: E.M. Bárbara Heliodora 

21 anos 

Professora 

Supervisora de 

Estágio 

NEAD – Universidade Federal de 

São João del-Rei – UFSJ 

03 anos 

Tutora de curso de 

Especialização em 

Práticas de 

Alfabetização e 

Letramento 

NEAD – Universidade Federal de 

São João del-Rei – UFSJ 

05 anos 

Professora 

Orientadora de TCC 

NEAD – Universidade Federal de 

São João del-Rei – UFSJ 

02 anos 

 

 
 

Auxiliar de Secretaria 

Escola Estadual Ministro Gabriel 

Passos 

01 ano 

Escola Estadual Maria Tereza 01 ano 

Escola Estadual Aureliano 

Pimentel 

05 anos 

e 6 

meses 

Professora Escola Municipal Angelina 

Medrado- Lagoa Dourada 

07 meses 

 

 
Psicopedagoga 

Cenep – Centro de Educação 

Profissional Tiradentes 

02 anos 

 

UNIPTAN- Centro Universitário                   

Presidente Tancredo de Almeida 

Neves 

13 anos 

Professora 
Educação Infantil 

Escola Municipal Angelina 

Medrado 

07 meses 

RAQUEL AUXILIADORA 

BORGES 

Analista Educacional Superintendência Regional de 

Ensino de São João del-Rei 

17 anos 
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Tutora Universidade Federal de São João 

Del rei 

7 anos 

Coordenadora de 
Curso 

UNIPAC e IPTAN 13 anos 

Direção Acadêmica UNIPAC 2 anos 

Coordenadora de 
Estágio 

NEAD/Universidade Federal São 

João Del rei 

6 anos 

Professora 
Educação Infantil 

 

 

Secretaria Municipal de São João 

Del Rei 

7 anos 

Professora Ensino 
Fundamental 

1 ano 

Especialista 
Educação Básica 

18 meses 

VIVIANE PENHA 

CARVALHO SILVA 

AMENO 

Analista 
Educacional  

Superintendência Regional de 

Ensino de São João del-Rei  

8 anos 

Coordenadora 
Núcleo de Apoio 

Pedagógico  

UNIPTAN  1 ano  

 

 

De acordo com a experiência profissional do corpo docente todos os 7 professores possuem 

cinco ou mais anos de experiência profissional o que corresponde a 100% do quadro total, 

podendo ser vislumbrado no Gráfico 3 – Experiência Profissional, a seguir: 
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Gráfico 3 – Experiência Profissional 

 

 

Fonte: RH UNIPTAN 

 

2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica 

 

 Dos 7 professores que compõem o quadro docente do Curso de Pedagogia, 6 

possuem experiência profissional na docência da Educação Básica. Consequentemente 

apenas 1 professor não possuem experiência profissional na docência da educação Básica  

Nome Função Nível Local 
Período 
(anos) 

ALESSANDRA APARECIDA 

CARVALHO 

Professora Educação 

Infantil 

Jardim Escola 

Acalanto 

3 anos 

 

 

 

HEBERTH PAULO DE 

SOUZA 

 

 

 

Professor 

 

 

Ensino 

Fundamental 

e Médio 

Centro Educacional 

Frei Seráfico 

 

 

10 anos 
Instituto Auxiliadora 

Pré-vestibular 

Pitágoras 

Colégio Revisão 

Senai 

SIEES 

Escolas da Secretaria 

de Estado da 

100%

cinco anos ou mais de
experiência profissional
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Educação de Minas 

Gerais 

HELLEN S. BERGO 

 

 

 

 

Professora 

 

Ensino 

Fundamental 

e Médio 

 

Centro Educacional 

Frei Seráfico  

11 anos 

Ensino 

Fundamental 

e Médio 

 

Escola Sesi  2 ano e 6 

meses 

Ensino 

Fundamental  

Escola Municipal São 

Miguel Arcanjo 

1 ano 

PATRÍCIA CARNEIRO 

Professora Educação 

Infantil 

(Língua 

Inglesa e 

Práticas 

Recreativas) 

Centro de Ensino 

Moderno – Teresópolis 

5 anos 

Professora Ensino 

Fundamental 

Anos Iniciais 

Centro de Ensino 

Moderno – Teresópolis 

5 anos 

Professora  Ensino 

Fundamental 

I Anos Finais 

Escola Municipal 

Carlos Damiano 

Fuzatto 

2 ano e 8 

meses 

Especialista Ensino 

Fundamental 

I Anos Finais  

Escola Estadual Dr. 

Garcia de Lima 

6 meses 

Especialista Ensino 

Fundamental 

I Anos Finais 

e Ensino 

Médio 

Escola Estadual 

Evandro Ávila 

12 

meses 

Especialista Educação de 

Jovens e 

Adultos/ 

Ensino Médio 

Tempo 

Integral 

Escola Estadual 

Cônego Osvaldo 

Lustosa 

2 ano e 6 

meses 

Especialista Ensino 

Fundamental 

Anos Finais 

Escola Estadual 

Francisco Antônio 

Pires 

1 ano e 6 

meses 
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PATRÍCIA UEBE RIBEIRO 

Especialista Educação 

Básica 

Secretaria Municipal 

de São João Del Rei 

18 

meses 

Professora  

Educação 

Infantil 

Escola Municipal 

Angelina Medrado 

07 

meses 

Especialista SME São João Del Rei 

– E.M. Bárbara 

Heliodora 

21 anos 

RAQUEL AUXILIADORA 

BORGES 

 

Professora 

 

Educação 

Infantil 

 

Secretaria Municipal 

de São João Del Rei 

7 anos 

Ensino 

Fundamental 

1 ano 

Especialista Educação 

Básica 

18 

meses 

 

De acordo com o exercício da docência na educação básica 6 professores possuem 

experiência profissional nesse segmento o que corresponde a 86% do quadro total e 1 

professor não possuem experiência, o que corresponde 14% do quadro geral de docentes 

do curso, conforme Gráfico 4 – Experiência na docência da Educação Básica. 

 

Gráfico 4 – Experiência na docência da Educação Básica 

 

Fonte: RH UNIPTAN 

 

86%

14%

Experiência na docência da Educação Básica

possuem não possuem
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Mas é importante ressaltar que mesmo os professores que não têm experiencia na 

docência da Educação Básica tem experiência na atuação em orgãos gestores da Educação 

no município e região -  Superintendência Regional de Ensino.  

 

2.9 Experiência no exercício da docência superior 

 

 Dos 7 professores que compõem o quadro docente do curso de Pedagogia, 9 

possuem experiência profissional no Magistério Superior o que corresponde a 100% do 

quadro total.  

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

ALESSANDRA APARECIDA 
CARVALHO 

UNIPTAN 
Graduação 

 

8 anos 

NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei – UFSJ 

04 anos 
e 1 mês 

Especialização 1 ano 

HEBERTH PAULO DE SOUZA 

UFSJ – Universidade Federal 

de São João del-Rei 
Graduação 

1 ano 

 

UNIPAC – Universidade 

Presidente Antônio Carlos 

Graduação e 

Pós-

Graduação 

“lato sensu” 

 

13 anos 

 

UNIPTAN – Instituto de Ensino 

Superior Presidente Tancredo 

de Almeida Neves 

Graduação e 

Pós-

Graduação 

“lato sensu” 

 

14,5 

anos 

 

HELLEN S. BERGO UNIPTAN Graduação 6 anos 

 

NEAD – Universidade Federal 

de São João del-Rei - UFSJ Especialização 
Latu Sensu 

3 anos e 
06 meses 

 

PATRÍCIA CARNEIRO UNIPTAN Graduação 

3 anos e 

11 meses 

meses 

PATRÍCIA UEBE RIBEIRO 

UNIPTAN 

Graduação 

10 anos 

FUPAC/UNIPAC 
8 anos 6 

meses 

NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ 

5 anos e 

6 meses 

Especialização 7 anos 

RAQUEL AUXILIADORA 

BORGES 

UFSJ 

   Graduação 

6 anos 

FASAR 3 anos 

IPTAN 7 anos 
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NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei – UFSJ 

Graduação e 
Especialização 

Latu Sensu 
11 anos 

CEBS – Centro de Pós-
Graduação Bom Sucesso 

Especialização 
Latu Sensu 

1 ano 

VIVIANE PENHA CARVALHO 
SILVA AMENO 

UNIPTAN Graduação   5  anos 

 

De acordo com a experiência profissional no Magistério Superior todos os professores que 

compõem o quadro geral do curso possuem experiência nesse segmento. Sendo que 86% 

possuem experiência acima de 5 anos e 14% possuem experiência de menos de 5 anos. 

 

Gráfico 5 – Experiência de 5 anos ou mais na Docência do Ensino Superior 

 

 

Fonte: RH UNIPTAN 

 

2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

 Dos 7 professores que compõem o quadro docente do curso de Pedagogia, 5 

possuem experiência no exercício da docência na educação a distância e 2 dos professores 

não possui experiência na docência de educação a distância do quadro geral de docentes 

do curso. 

 

86%

14%

Experiência na docência do Ensino Superior

Mais de 5 anos Menos de 5 anos
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Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

 
ALESSANDRA APARECIDA 

CARVALHO 

NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ 

 

Professora 
Supervisora 
de Estágio 

3 anos e 
1 mês 

Professora 
Orientadora de 

TCC 

6 meses 

Cursos de Graduação  
Unidades AFYA 

Graduaçao 3 anos 

HELLEN SUELI BERGO - - - 

HEBERTH PAULO DE SOUZA 

 

NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ  

Graduação e 
Pós-

graduação 
“lato sensu” 

5 anos 

PATRÍCIA CARNEIRO - - - 

PATRÍCIA UEBE RIBEIRO NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ 

Graduação 9 anos 

RAQUEL AUXILIADORA 
BORGES 

NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ 

Especialização 7 ano 

Graduação 7  anos 

Cursos de Graduação  
Unidades AFYA 

Graduaçao 
3 anos 

VIVIANE PENHA CARVALHO 
SILVA AMENO 

Cursos de Graduação  
Unidades AFYA 

Graduaçao 1,6 
meses 

 

Em relação à docência na educação a distância 75% dos professores possuem experiência 

nesse segmento e 25% não possuem experiência do quadro geral de docentes do curso. 

 

Gráfico 6 -Professores que possuem experiência na docência de Educação a 

Distância 
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Fonte: RH UNIPTAN 

 

2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

 Dos 7 professores que compõem o quadro do Curso de Pedagogia, 5 possuem 

experiência no exercício da tutoria na educação a distância, o que corresponde a 75% do 

quadro total e, consequentemente, 2 dos professores não possui experiência em tutoria na 

educação a distância, o que corresponde 25% do quadro geral de docentes do curso. 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

ALESSANDRA APARECIDA DE 
CARVALHO 

 
NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ 

 

Graduação 1 ano 

Especialização 2 anos 

HEBERTH PAULO DE SOUZA - - - 

HELLEN SUELI BERGO - - - 

PATRÍCIA CARNEIRO 

Universidade Federal de 
Lavras 

Graduação 

5 meses 

Universidade Federal de Juiz 
de Fora – Cead 

6 meses 

PATRÍCIA UEBE RIBEIRO 
NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ 

Especialização 5 anos 

RAQUEL AUXILIADORA 
BORGES 

NEAD – Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ 

Especialização 6 anos 

VIVIANE PENHA CARVALHO 
SILVA AMENO 

Cursos de Graduação  
Unidades AFYA 

Graduaçao 1, 6 
meses 

 

75%

25%

Professores que possuem experiência na 
docência de Educação a Distância

possuem

não possuem
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Em relação à experiência na tutoria da educação a distância 75% dos professores possuem 

experiência nesse segmento e 25% não possuem experiência do quadro geral de docentes 

do curso. 

 

Gráfico 7 -Professores que possuem experiência no exercício da tutoria de 

Educação a Distância 

 

 

 Fonte: RH UNIPTAN 

 

2.12 Atuação do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

O Colegiado do Curso de Pedagogia é presidido pela coordenação de curso e atende às 

exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. Compõe-se, além do 

Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de representante do corpo discente 

do respectivo curso. 

 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz das 

DCNs, do Regimento, do PPC e das alterações e inovações advindas do desenvolvimento 

científico e tecnológico, como também das variações no mercado de trabalho, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo Docente Estruturante - 

NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento do curso, o aperfeiçoamento do 

75%

25%

Professores que possuem 
experiência na tutoria de 

Educação a Distância

possuem

não possuem
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desempenho do trabalho acadêmico, a integração dos planos de ensino, a troca de 

experiências, a adequação e atualização das ementas e programas das unidades de estudo 

e a partilha das preocupações surgidas, que interessam a todos os professores. 

 As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante requerimento 

assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos conselheiros nos termos previstos em 

Regimento, e instaladas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros 

conselheiros. 

 A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros desse 

Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da comunidade 

acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

 As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos conselheiros 

presentes, tendo cada conselheiro direito a apenas um voto. 

 O Colegiado pauta suas ações no Regimento e tem como finalidade maior fazer 

cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que os objetivos previstos sejam de 

fato alcançados e que o aluno se constitua dentro do perfil de egresso estabelecido no PPC 

e no PDI. 

 O Colegiado de Curso é a instância básica dos cursos de graduação, responsável por 

referendar a estruturação administrativa, incluindo a execução das políticas voltadas às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, decididas pelo NDE com vistas à sua efetiva 

integração no âmbito comunitário e do desempenho de cada um deles; bem como no 

cumprimento de suas obrigações, tendo como finalidade assessorar a implementação do 

projeto pedagógico, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades 

acadêmicas. 

 

2.12.1 Composição do Colegiado de Curso 

 

 De acordo com o Regimento, o Colegiado de Curso é composto da seguinte maneira: 

I. Coordenador de Curso, que é o seu presidente; 

II. 3 (três) representantes docentes do curso, escolhidos entre os seus pares; 

III. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 
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Parágrafo Único - Na falta do coordenador de curso, um dos representantes docentes, 

por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do Colegiado de Curso. 

 

2.12.2 Competências do Colegiado de Curso 

 

 Compete ao colegiado de curso, nos termos do Regimento:  

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o perfil 

do ingressante;  

II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes didático-

pedagógicas do curso; 

III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares 

sobre currículos e programas; 

IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os programas 

e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades 

de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às partes de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades do 

Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  

XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional do UNIPTAN;   

XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes às 

áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos órgãos 

competentes do UNIPTAN, adotando as providências de sua alçada para 

elevação dos padrões de qualidade do curso;  
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XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à consolidação 

da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

O Colegiado do Curso de Pedagogia  do UNIPTAN reúne-se ordinariamente 1 (uma) 

vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, como pode ser observado, 

a seguir, nos itens que se referem às reuniões: 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 (uma) 

por período letivo regular; 

II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 

 

2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções 

devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em 

uma escola virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, 

que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula 

a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. 

Nesse contexto, o papel do tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de 

confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 

O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 

Na oferta de cursos na modalidade à distância, o UNIPTAN disponibiliza dois tipos de 

tutoria: 

* Tutoria Online; 

* Tutoria Presencial. 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 
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responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes distantes. 

Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação 

a conteúdos específicos. 

 Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNIPTAN conta com 

uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, tanto online quanto 

presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência de que todos os tutores 

do UNIPTAN sejam graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis, além 

de privilegiar aqueles que possuem titulação obtida em programas de mestrados e 

doutorados em suas respectivas áreas.  

 Os 9 tutores que integram o corpo de tutores do Curso de Pedagogia possuem as 

seguintes formações: 

Nome Titulação Formação 

ANA MARIA PEREIRA DE  

SOUZA MESTRE 

Graduada em Direito pela Faculdade 
Independente do Nordeste (2010. Mestre 
em Direito Público pela Universidade 
Federal da Bahia - UFBA. ).  

CARLOS CICINATO VIERA 

MELO DOUTOR  

Graduada em Engenharia Agronômica 
(2009), Mestrado em Ciências 
Veterinária/Genética de Animais 
Aquáticos (2012), Doutorado em Ciência 
Animal (2015) pela Universidade Federal 
de Lavras (UFLA) e Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas (2013) pela 
Universidade Vale do Rio Verde 
(UninCor). . 

FLÁVIA MAGELA REZENDE 

FERREIRA MESTRE 

Graduada em Pedagogia pela 
Universidade de Franca e Normal Superior 
pela Universidade Presidente Antônio 
Carlos (UNIPAC), Mestre em Educação 
pela Universidade Federal de Lavras 
(UFLA); especialista em Alfabetização e 
Letramento pela Faculdade do Noroeste 
de Minas (FINOM) e em Libras pela 
Universidade Cândido Mendes/SP.  
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KELI  STARCK MESTRE 

Graduada em Engenharia Ambiental pela 
Universidade Federal de São Carlos - 
UFSCar (2012).&#10;Aperfeiçoamento em 
Educação Ambiental pela Universidade 
Federal do Paraná - UFPR (2011). 
Doutoranda em Ciências Ambientais pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais (Linha de pesquisa: Dinâmicas 
Socioambientais e Biodiversidade).  

NELZIR MARTINS COSTA DOUTORA 

Doutoranda em Ensino de Língua e 
Literatura pelo PPGL/UFT. Mestre em 
Ensino de Língua e Literatura.  

THAWANA PIRES SILVA ESPECIALISTA 

Possui graduação  especializaçao  em 
LETRAS pela Universidade Federal do 
Tocantins (2014).  

ZENAIEDE DA ROCHA 

FRAGATA MIRANDA ESPECIALISTA 

Graduada em Letras - Libras pela 
Faculdade EFICAZ( 2017Mestranda do 
PROGRAMA DE MESTRADO 
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 
BÁSICA- PPGEB, da Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixa-UNIARP Especialista 
em Pós-Graduação em Educação 
Especial - Libras (ESAP) instituto de 
Estudos Avançados Paraná (2007). Pós-
graduanda em Neuropsicopedagogia.  

ALESSANDRA APARECIDA DE 
CARVALHO 

MESTRE 

Graduada em Pedagogia, no ano de 2003, 
pela Universidade Federal de São João 
del-Rei, Especialista em Práticas de 
Letramento e Alfabetização pela 
Universidade Federal de São João del-
Rei, no ano de2009, Mestre em Educação 
pela Universidade Federal de São João 
del-Rei, no ano 2012. 

RAQUEL AUXILIADORA 
BORGES 

MESTRE 

Graduada em Pedagogia, no ano de 1994 
na Universidade Federal de São João Del 
Rei. Especialista em Alfabetização e 
Letramento, no ano de 1999 na 
Universidade Federal de São João. Mestre 
em Educação pela Universidade Federal 
Fluminense em 2001. 

 

 

2.14 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

 O corpo de tutores dos cursos do UNIPTAN possui ampla experiência em educação 

a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes matriculados nas disciplinas 

em regime semipresencial, expor o conteúdo em linguagem aderente às características das 

diversas turmas, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares do curso em questão e elaborar atividades específicas em 
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colaboração com os demais professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos 

alunos com maiores dificuldades. 

 O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a 

capacitação do corpo de tutores do UNIPTAN são realizadas através do NAPED – Núcleo 

de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais habilitados e com experiência 

multidisciplinar. 

 Dos 9 tutores que compõem o corpo de tutores do Curso de Pedagogia, 9 possuem 

experiência em tutoria em educação a distância o que corresponde a 100% do corpo total . 

Nome Instituição Função 
Período 
(anos) 

ANA MARIA PEREIRA DE  

SOUZA FASAVIC 

Tutor da disciplina 

Educação Ambiental 

e Sustentabilidade 3 anos 

CARLOS CICINATO VIERA 

MELO UNITPAC 

Tutor da disciplina 

Educação Ambiental 

e Sustentabilidade 2 anos 

FLÁVIA MAGELA 

REZENDE FERREIRA UNIPTAN 

Tutor da disciplina 

Libras 

1 ano e 6 

meses 

KELI  STARCK UNIDEP 

Tutor da disciplina 

Educação Ambiental 

e Sustentabilidade 8 meses 

NELZIR MARTINS COSTA UNITPAC PORTO 

Tutor da disciplina 

Língua Portuguesa / 

Libras 

7 anos e 

6 meses 

THAWANA PIRES SILVA UNITPAC 

Tutor da disciplina 

Libras 2 meses 

ZENAIEDE DA ROCHA 

FRAGATA MIRANDA UNIDEP 

Tutor da disciplina 

Libras 2 meses 

ALESSANDRA APARECIDA 
DE CARVALHO 

 
UNIPTAN 

Tutora disciplina 

Sociologia 
2 anos 

RAQUEL AUXILIADORA 
BORGES 

UNIPTAN 
Tutora disciplina 

Metodologia Cientifica 
2 anos 

 

 

2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância 

 

 As interações havidas entre os tutores dos diversos cursos do UNIPTAN, 

devidamente constantes constante no PDI, garantem a mediação e a articulação entre os 
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mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a Coordenação, além dos 

contatos diretos com a sede das atividades a distância, localizada em Nova Lima (MG), 

através das diretorias do Grupo NRE Educacional, do qual o UNIPTAN faz parte. Existe um 

adequado planejamento para que ocorram as atividades interativas, lançando-se mão de 

vários recursos tecnológicos de que dispõe a IES. 

 As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre encaminhadas ao 

setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos.  

 Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre todos os 

profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais, sendo 

identificados os problemas existentes e as demandas mais imediatas para o bom 

funcionamento das atividades a distância, o que faz incrementar ainda mais a interação entre 

os tutores e entre estes e os demais agentes envolvidos no processo. 

 

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
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ALESSANDRA 

APARECIDA 

CARVALHO 
01  02         

03 

HEBERTH PAULO DE 

SOUZA 
1  4  2 2 1    25  34 

HELLEN S. BERGO 01         01 01 03 

JACQUELINE SADE 

TAYER 
          30 30 

JAQUELINE VIEIRA 

RANGEL 
 2     2    1 2 7 

PATRÍCIA PEIXOTO 
CARNEIRO VIEGAS 

3    1     1  5 

PATRÍCIA UEBE 
RIBEIRO 5 

 5  3 9    6 3 31 
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RAQUEL 
AUXILIADORA 

BORGES 
02 - 04 - 03 - - - - - 10 

16 

VIVIANE PENHA 
CARVALHO SILVA 

AMENO 

03  01        01 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Infraestrutura 

 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

Os docentes do curso contratados em regime de tempo integral, quando não dispõem 

de salas específicas para os seus trabalhos, possuem gabinetes à sua disposição para 

realização de serviços de atendimento a discentes, além de estudos e pesquisas 

individualizadas. 

 Cada um dos gabinetes possui aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

contendo 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e 1 (um) computador conectado à Internet. 

 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Pedagogia conta 

com uma sala de aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, equipada com: 
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 02 mesas,  

 02 armários,  

 01 arquivo,  

 01 computador,  

 01 impressora,  

 01 telefone,  

 01 ventilador. 

         Para reuniões, as Coordenações de Curso contam ainda com uma Sala de Reuniões, 

conforme disponibilidade de agenda, com 35 metros quadrados, utilizada no horário das 7h 

às 21h, equipada com:  

 01 ventilador;  

 01 ar-condicionado,  

 equipamentos de videoconferência,  

 14 cadeiras;  

  01 mesa grande. 

 

3.3 Sala coletiva de professores 

 

A sala dos professores é de acesso exclusivo aos docentes. Em uma área de 57 m2, 

proporciona um ambiente aconchegante e acolhedor, local no qual os docentes se 

concentram nos horários de entrada e saída e também no intervalo entre as aulas. Os 

docentes lancham, interagem, se informam sobre os projetos da instituição, e também 

descansam.  

A sala foi pensada e projetada para acomodar toda a equipe, com mobiliários e 

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e rede wireless 

exclusiva, que viabilizam o trabalho docente. A sala possui dois ambientes: um para estudo 

com cabines individuais, e outro de descanso, com destaque para o café e o lanche. A sala 

conta com: 

- 1 Ar condicionado; 
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- 1 Ventilador; 

- 6 Cabines individuais equipadas com computadores com acesso à Internet e ao 

Sistema RM, sendo uma cabine de uso reservado para PNE; 

- 5 Mesas redondas com 5 cadeiras cada mesa; 

- 5 Escaninhos de aço; 

- 3 Sofás; 

- 2 Poltronas; 

- 1 Puff; 

- 1 Cadeira de massagem; 

- 1 Geladeira; 

- 1 Quadro para avisos. 

Além dos mencionados acima, a Sala de Professores dispõe de 1 banheiro masculino 

e 1 banheiro feminino, além de ser abastecida regularmente com água, café e lanche nos 

intervalos das aulas dos turnos da manhã e da noite. 

 

3.4 Salas de aula 

 

 O Curso de Pedagogia conta com uma sala de aula para cada turma em andamento, 

com tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada turma.  

A IES possui salas de aula com dimensões variando entre 60 e 90 metros quadrados, 

todas equipadas com projetor multimídia, quadro branco, ventiladores, cadeiras escolares 

universitárias, mesa e cadeira para o professor. Todas as salas são bem arejadas e 

protegidas contra ruídos externos. 

Algumas salas possuem uma tela chamada de e-board, que é um recurso tecnológico 

que permite ao professor a interação direta com o material que está sendo projetado, sendo 

possível fazer realces, ampliações e até mesmo anotações extras no material exibido. As 

salas com dimensões maiores possuem, além dos recursos já mencionados, 2 (dois) ares 

condicionados para climatização e melhor comodidade aos alunos e professores.  
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Existem 3 (três) salas que são chamadas de APG (Aprendizagem em Pequenos 

Grupos). Nestas as carteiras se juntam e formam pequenos grupos, permitindo que o 

professor trabalhe várias metodologias ativas com os alunos, dentre elas: Aprendizagem 

Baseada em Problemas, Rotação por Estações, Peer Instruction e várias outras propostas 

que visam estimular o trabalho em grupo, sobretudo a colaboração e interação entre os 

discentes. 

A Instituição disponibiliza, além das salas supracitadas, uma sala de Metodologias 

Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 

projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível, sendo o professor o responsável pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante ao aprendizado de qualidade. 

O Setor de Tecnologia da Informação efetua manutenções periódicas nos recursos 

tecnológicos disponíveis nas salas, e os colaboradores dos serviços gerais, que fazem as 

limpezas diárias dessas salas, repassam aos setores específicos quando outras demandas 

de manutenção são necessárias. 

Assim, é possível verificar que as salas de aula disponibilizadas pela IES atendem às 

necessidades institucionais e do curso de Engenharia de Produção, especificamente, além 

de oferecer conforto e flexibilidade aos alunos e professores. Sempre que necessário, a 

Instituição disponibiliza cadeiras e mesas diferenciadas para portadores de necessidades 

especiais, as quais fazem parte do mobiliário permanente da IES. A acessibilidade é 

garantida em todas as salas de aula da Instituição, bem como nos laboratórios, biblioteca e 

setores administrativos. 

 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

 Os alunos do UNIPTAN têm livre acesso aos equipamentos de informática 

disponíveis, os quais passam por constantes revisões periódicas e contam com o suporte 

do pessoal do Setor de TI (Tecnologia da Informação) em todos os turnos de funcionamento 

da Instituição. 
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Atualmente a Instituição conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados 

com terminais de acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados 

para atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de 

avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de 

nivelamento no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas 

áreas de conhecimento de cada curso. 

O Laboratório de Informática I possui um projetor multimídia e computadores 

equipados com webcam, placas de som, com as especificações abaixo: 

 

Placa Mãe: Asus H81M-SE/BR 

Processador: Core i3 4170 3,70 GHz 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500 GB 

DVD-RW Samsung 

Monitor 20" LG 

Webcam 

 

Com a finalidade de atender as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, na educação superior, o 

laboratório de informática I possui dois computadores equipados com teclados em Braille, e 

configurados com sistema de voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais 

(PNE), conforme sublinham os principais aspectos da legislação vigente: 

• a Constituição Federal/88, Art. 205, Art. 206 e Art. 208, que garantem a educação como 

um direito de todos; 

• a Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e 

a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino; 
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• o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,2006),que assegura o acesso a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis; 

• o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que 

prevê, no §2° do art. 5°, Inciso VII, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de educação superior; 

• a ABNT NBR 9.050/04 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos. 

O Laboratório de Informática II possui computadores com placas de som, com as 

seguintes especificações: 

 

Placa Mãe: INTEL DH61DL 

Processador: INTEL CORE I3 - 2100 3.10GHZ 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Gravador DVD-RW 

 

O Laboratório de Informática III possui computadores equipados com placas de som 

e com configurações adequadas e específicas para uso de programas com grande demanda 

gráfica, conforme especificações abaixo:  

 

Placa Mãe: ASUS – CS/BR 

Processador: INTEL CORE I5 - 4440 3.10GHZ 

Memória: 8GB DDR3 

HD 500GB SATA 
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Os softwares instalados nos Laboratórios de Informática vão desde softwares básicos 

(como antivírus, compactadores de arquivos, leitores de PDF) a softwares aplicativos (como 

os pacotes de escritório da Microsoft Office). Dentre os softwares utilizados pelos vários 

cursos, destacam-se:  

• Pascalzin: utilizado na disciplina de Linguagem de Programação; 

• MSProject: utilizado na disciplina Gestão de Programas e Projetos; 

• Inventor: utilizado na disciplina Desenho Técnico; 

• AutoCad: utilizado na disciplina Desenho Computacional. 

Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para acesso a alunos 

e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos a equipamentos de 

informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que possui design 

diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e 

tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível. 

O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em seus 

saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM 

(consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar suporte aos discentes no controle 

da sua vida financeira com a Instituição, podendo, assim, imprimir seus boletos. 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, e 

pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, como 

computadores pessoais, tablets, smartphones. 

 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 
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Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso de Pedagogia foram indicados 

pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam adequadas às 

Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

O acervo físico encontra-se disponível na biblioteca para os alunos, com número de 

tombamento, e está totalmente informatizado, de modo que o aluno consegue consultar 

informações sobre os livros no site da Instituição, na área especifica da Biblioteca, assim 

como pode verificar quantos exemplares estão disponíveis - e, ainda, efetuar requisição para 

reserva de livros. 

O UNIPTAN possui uma política própria para aquisição e atualização de material 

bibliográfico, com o objetivo de oferecer o maior número possível de exemplares da 

bibliografia básica por número de vagas dos seus cursos.  

  Tal política de aquisição passa pelos seguintes trâmites: 

- Indicação da bibliografia pelos professores das disciplinas; 

- Organização das sugestões de bibliografia pelos Coordenadores de Curso; 

- Encaminhamento à Bibliotecária para sistematização; 

- Encaminhamento dos pedidos de aquisição à Reitoria do UNIPTAN para análise e 

aprovação; 

- Encaminhamento ao Setor de Compras para orçamentos e aquisição; 

- Encaminhamento dos exemplares adquiridos à Biblioteca para catalogação no acervo e 

disponibilização à comunidade acadêmica; 

- Registro dos títulos dos exemplares adquiridos nos planos de ensino das disciplinas. 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso encontram-se referendados por 

relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Pedagogia uma vez analisada a 

compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de vagas anuais 

do Curso. 
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Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

Os títulos que compõem a bibliografia complementar do Curso de Pedagogia foram 

indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo virtual encontra-se disponível para os alunos e professores através do portal 

educacional, cujo acesso é realizado por login e senhas individuais. 

Os itens que compõem a bibliografia complementar do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Pedagogia uma 

vez analisada a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número 

de vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

O acervo virtual Minha Biblioteca está atualizado e pode ser acessado 

ininterruptamente pelos discentes e docentes. Trata-se de um consórcio formado pelas 

quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole 

e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora 

para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. Através da 

plataforma, estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos. A Minha 

Biblioteca conta atualmente com mais de 8.700 livros em todas as áreas do conhecimento, 

à disposição para leitura e download. 

A Instituição conta com acesso ininterrupto aos títulos da Minha Biblioteca, através do 

contrato firmado via mantenedora (NRE Educacional). Além disso, existe garantia de acesso 

físico na IES ao acervo virtual, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à 
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demanda e à oferta ininterrupta via Internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e 

de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, conforme descrito em outros itens 

deste Projeto Pedagógico de Curso. 

 

3.7.1 Periódicos especializados 

 

 Os periódicos da área de Pedagogia são variados, muitos destes vinculados a 

programas de pós-graduação stricto sensu da área ou instituições que tem como objetivo 

fomentar a pesquisa na área de saúde. A seguir, são apresentados alguns periódicos com 

disponibilidade impressa e eletrônica na Biblioteca da instituição: 

 

 Interação (Revista de ensino e pesquisa de extensão) v.13/2011 (anual).01 

periódico - 2011 

 Unimpacto(Unipac Campus Bom Despaho) Revista de ensino, pesquisa de 

extensão)01 periódico - 2008 

 Revista Brasileira de educação, set/dez. 2009, v. 14 n°42 (quadrimestral). 

01 periódico - 2006 

03 periódicos – 2007   // 02 periódicos – 2008 

03 periódico – 2009 // 03 periódicos- 2013 

 Anuário – Produção acadêmica docente 2010, (anual) 

01 periódico – 2010    

 Anuário produção acadêmica docente,projetos apoiados pela funadesp 2011 

(anual). 

01 periódico –  01 periódico 2011 

 Vertentes –Universidade Federal de São João Del Rei 

01 periódico – 2009   //02 periódicos – 2010 //  

02 periódicos – 2011- v.19 

 Revista funadesp 

01 periódico - 2011 

 Revista Brasileira de história da Educação (quadrimestral) 

01 periódico – 2008  e 01 periódico - 2010 

 Transformação educação em revista 

01 periódico - 2006 
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 Revista  espaço – 2014 n. 41  (semestral) 

02 periódicos – 2012   // 02 periódicos 2013 // 01 periódico 2014 

 Educação em revista – 

01 periódicoAbril/2010 v.26 n.1 (quadrimestral) 

 Interação cultura e comunidade 2011 v.6 n.9( semestral) 

02 periódicos -2011 // 02periódicos - 2012 

 Extra classe  

 01 periódico Ano 1 – n.1 março 2008 (semestral) 

 

 Revista Evidências: Olhares e pesquisa em saberes educacionais ano 2, n.2 ,2006 

( anual) 

01 periódico – 2006 // 01 periódico -2007 // 01 periódico – 2008 

01 periódico – 2009 // 01 periódico – 2010 // 01 periódico – 2011 

01 periódico – 2012 // 01 periódico - 2013 

 

 Revista da Academia Mineira de Letras 2010 

02 periódicos - 2010 

 Ciência e Educação 2010 v.16, n1,2,3 (quadrimestral) 

03 periódicos - 2010 

 RBE, Revista Brasileira de educação 2013 v. 18, n52,53,54.(trimestral). 

01 periódico - 2006 

03 periódicos – 2007  // 02 periódicos – 2008 //  

03 periódicos – 2009  // 03 periódicos - 2013 

 Cadernos de pesquisa em educação PPGE- UFES, jan/jun 2011 (semestral). 

 Revista de ciência da educação ani XVI 31 jul/dez 2014 (semestral). 

02 periódicos - 2014 

 Tópicos de linguagem, ano 1, n.2, Nov 2006. 

02 periódicos - 2006 

 Revista conteúdo,jn/2015. 

03 periódicos - 2015 

 Tantas palavras. 

01 periódicos -2015 

02 periódicos -2016 

01 periódicos – 2018 
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 Revista de educação popular 

01 periódico – 2008  // 01 periódico – 2009 // 01 periódico – 2010 

01 periódico – 2011 //  02 periódicos – 2012 // 02 periódicos – 2013 

01 periódicos – 2014 //  02 periódicos – 2015//02 periódicos – 2016    01 periódicos – 

2017 

 

 Revista Linha direta.  

      08 Periódicos – 2015 

13 Periódicos – 2016 

13 Periódicos - 2017 

17 Periódicos – 2018 

12 Periódicos - 2019 

02 Periódicos – 2020 

 

 Revista Ensino Superior  

11 Periódicos – 2015 

13 Periódicos – 2016 

21 Periódicos - 2017 

13 Periódicos – 2018 

02 Periódicos - 2019 

 

Além desses periódicos impressos, a instituição possui assinatura em duas bases de 

dados de acesso online e que possuem revistas da área da saúde e demais áreas de 

formação no UNIPTAN. É possível que o corpo acadêmico tenha acesso aos periódicos em 

formato eletrônico, por meio da internet utilizando base de dados e/ou sites próprios dos 

periódicos.  

 

 Base de dados EBSCO Host (Multidisciplinar - acesso online): 

A interface EBSCO host é contemplada pela Capes, mas UNIPTAN assina outras 

bases as quais a Capes não disponibiliza. Dentre elas estão: MEDLINE Complete, CINAHL 

Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Legal Source, World Politics Review, Public 

Administration Abstracts, AgeLine, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search 
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Complete, Regional Business News, Business Source Elite, Fonte Acadêmica, Engineering 

Source, Art & Architecture Complete, eBook Collection (EBSCOhost), Criminal Justice 

Abstracts. 

   

 DynaMedPlus (Área da saúde - acesso online) 

O DynamedPlus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para 

médicos e outros profissionais da saúde para uso na prática clínica. Monitora o conteúdo de 

mais de 500 periódicos científicos e bases de dados de revisão sistemática de evidências. 

 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Os Laboratórios de Informática são utilizados pelo Curso de Pedagogia em disciplinas 

práticas, que proporcionam aos alunos um diferencial em termos de conhecimento sobre o 

manuseio de softwares e recursos de tecnologia da informação na área de atuação dos 

futuros profissionais do Curso.  

A IES conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados com terminais de 

acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados para atividades 

programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação 

institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de nivelamento 

no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas áreas de 

conhecimento de cada Curso. 

Esses laboratórios atendem às necessidades do Curso, possuindo normas 

específicas de funcionamento, utilização e segurança, além de apresentarem conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico através do setor de TI e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação (hardware, software e periféricos) 

adequados às atividades a serem desenvolvidas. 

Os laboratórios e equipamentos são periodicamente avaliados pelos professores do 

Curso, que encaminham as demandas específicas ao NDE, para referendar e tomar as 

providências necessárias junto à administração da IES. 

 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 
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O Laboratório de Ensino-Aprendizagem e Brinquedoteca, denominado 

BRINCADOLETA foi criado em 2015 e restruturado em 2016. 

Busca oportunizar vivências singulares e significativas ao curso de Pedagogia, numa 

perspectiva de participação, colaboração, organização, planejamento e interatividade, 

objetivando conciliar teoria e prática. 

Acompanhando a dinâmica do curso de Pedagogia, esse espaço busca um diálogo 

permanente com formação de educadores e as experiências lúdicas da infância. Esse 

laboratório direciona suas atividades para o campo da investigação acadêmica, onde 

professores e alunos possam dedicar-se a exploração do lúdico no sentido da valorização e 

reconhecimento desta área como núcleo temático de referência da IES. Assim, tal espaço é 

destinado também à parte do estágio do Curso de Pedagogia. 

A Brinquedoteca / Laboratório de Ensino-aprendizagem, oportuniza a aproximação 

entre as esferas do ensino Superior, o ensino Infantil e Fundamental e a temática recorrente 

como a inclusão na sala de aula.Faz-se necessário a organização deste ambiente para um 

melhor aproveitamento de suas possibilidades. 

São objetivos da Brinquedoteca e do Laboratório de Ensino-Aprendizagem: 

 

Em relação ao ensino: 

 Colaborar na formação de recursos humanos, em especial do curso de Pedagogia, 

propiciando experiências educativas mais integradoras e humanas; 

 Valorizar o ato de brincar, respeitando a liberdade, a iniciativa, a criatividade e a 

autonomia para a construção do autoconceito positivo do sujeito;  

 Ofertar aos alunos a oportunidade de experiências, realização de estudos, debates e 

estágios. 

Em relação à pesquisa: 

 Funcionar como um laboratório, onde professores e alunos dedicar-se-ão a explorar 

o lúdico no sentido de valorização e reconhecimento desta área como veículo do 

desenvolvimento, proporcionando aos participantes a construção do conhecimento, 

por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras.  

 

Em relação à extensão: 

 Prestar serviço à comunidade em forma de orientação e assessoramento a escolas e 

instituições infantis; 
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 Possibilitar momentos de entretenimento para crianças de instituições infantis, por 

meio de experiências lúdicas, no contato com brinquedos, brincadeiras e arte-

educação; 

 Desenvolver atividades de organização e manutenção do acervo disponível; 

 Organizar grupos para pensar e construir jogos e brinquedos para a Brinquedoteca e 

Laboratório de Ensino-aprendizagem. 

 

Estruturação das atividades: 

Para que sejam desenvolvidas as diversas ações propostas e se atinja os objetivos, 

faz-se necessário permanentes ações desenvolvidas por duas professoras do curso e alunos 

monitores do curso de Pedagogia, tais como: 

 Organizar a recepção e as atividades das crianças e alunos que frequentam a 

Brinquedoteca, que são: a as crianças da comunidade de 02 a 10 anos; crianças das 

escolas de São João Del- Rei (com agendamento prévio); alunos do curso de 

Pedagogia e outros cursos quando necessitam de espaço lúdico para o 

desenvolvimento de atividades; 

 Recepcionar, acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas no espaço da 

Brinquedoteca e Laboratório de Ensino-aprendizagem; 

 Orientar e acompanhar grupos de pesquisa e extensão associados ao lúdico, 

corporeidade e arte-educação. 

 Propor encontros com grupos para a confecção de jogos e brinquedos utilizando 

material reciclado; 

 Catalogar e verificar o estado do acervo dos brinquedos, zelando pela sua 

manutenção e qualidade; 

 Organizar o espaço e os brinquedos antes, durante e após sua utilização; 

 Promover atividades pedagógicas de estímulo ao uso da Brinquedoteca e do 

Laboratório de Ensino-aprendizagem; 

 Orientar e acompanhar as atividades de estágio associadas ao lúdico a ao brincar. 

 

LISTA DE BRINQUEDOS E MÓVEIS DA  BRINQUEDOTECA 

 

- Almofadas coloridas 
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- Apito de bichos 

- Armários e prateleiras(de preferência sem ser de aço) 

- Baldes e pazinhas para areia 

- Bichos de pelúcia 

- Blocos de construção 

- Bolas de diferentes texturas e tamanhos 

- Bolas e raquetes  

- Boliches 

- Bonecas e bonecos (diversificadas- de pano, de plástico, pequenas, grandes etc.) 

- Carrinhos e motos de brinquedos (tamanhos e cores diversificados) 

- bichos de plásticos e de pelúcia  ( eles gostam muito de dinossauro também 

- Vai -Vem; 

- Instrumentos musicais (tambor, pandeiro, corneta, flauta, sanfona, pianinho ou xilofone) 

- Bolas de encaixe 

- Jogos de botão 

- Batalha naval 

- Meios de transporte de fricção e plástico 

- Jogos de Ping Pong 

- Jogos de bingo 

- Jogos da velha 

- Jogos resta 01 

- Posto de gasolina de brinquedo 

- Brinquedos de desmontar (grandes e pequenos) 

- Brinquedos de puxar e de empurrar 

- Cabanas e casinhas 

- Caixas com vários objetos para pôr e tirar 

- Carrinhos de boneca 

- Carrinhos de supermercado 

- Cavalinhos de pau 

- Encaixa tudo 

- Vários tipos de chocalhos 

- Espelho 4m x 3m 

- Ferramentas de plástico e borracha 

- Livros diversos literatura infantil (diversos materiais, texturas e tamanhos) 
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-  Tapete emborrachado de letras e números 

- Jogos e brinquedos diversos. (Jogos simbólicos, jogos de regra, jogos de construção, 

materiais didáticos e jogos educativos diversificados) 

-  Quebra cabeça com 10 tabuleiros- Vários tipos e materiais, de animais, meio de 

transporte etc. 

-  Dominós  

-  Jogos de alinhavos (animais, frutas e meio de transportes), o que costumamos chamar 

de talagarça 

-  Alfabeto móvel 

- Jogos de damas 

- Jogos de xadrez 

-  Bambolês; 

- Corda 

- Piões 

- Massas de modelar 

- Material para fazer bolhas de sabão 

- Material para pintura e desenho (folhas, tintas, pinceis variados, pinta-karas 

- Mesas e cadeiras pequenas, com móveis que podem formar grupos (mesas que se 

encaixam) 

- Móbiles (coloridos e sonoros) 

- Mobilinhas e objetos de supermercado 

- Mobilinhas e objetos domésticos 

- Panelinhas e todo tipo de utensílio de cozinha 

- Petecas 

- Piscina de bolinha 

- Poof’s coloridos 

- Relógios de brinquedo 

- Tatame 

- Telefones 

- Túneis  

- TV LCD smart TV de 29 polegadas 

- Velotrol (5) 

-Tabela de basquete 

- 3 mesas 
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- 4 armários 

-4 prateleiras 

- 2 tapetes grandes 

 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.11 Laboratórios de habilidades 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.13 Biotérios 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) 

 

Para os conteúdos que são oferecidos aos alunos do UNIPTAN na modalidade 

semipresencial, o material didático utilizado é disponibilizado através da plataforma 

educacional, com acesso garantido em tempo integral enquanto o aluno estiver matriculado 

nas disciplinas em questão.  

  Em relação a todos os processos atinentes ao material didático, bem como a todo o 

funcionamento da plataforma educacional, os alunos, professores, tutores e gestores 

institucionais realizam avaliações periódicas, que são direcionadas à NRE Educacional, 

responsável direta pelos processos gerais do grupo e da mantenedora, para constantes 

revisões e aprimoramento de procedimentos.  
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  Além do material disponibilizado on-line na plataforma, os alunos têm acesso também 

a todos os recursos oferecidos presencialmente, como as obras da Biblioteca e as 

publicações da base de dados EBSCO, além dos e-books da base Minha Biblioteca. 

 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, 

conciliação, mediação e atividades jurídicas reais 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O UNIPTAN possui um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) cadastrado na CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), órgão do Ministério da Saúde do Governo 

Nacional, bem como cadastrado na Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf), sob o número de registro 9.667, para 

gerenciamento de projetos de pesquisa científica de todo o país. 

O funcionamento do CEP, para atendimento ao público em geral e 

aos pesquisadores, é de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, em sua dependência 

própria dentro da COPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

Os atendimentos também podem ser feitos pelo telefone 3379-2725, ramal 202, e 

pelo e-mail: cep@uniptan.edu.br. 

O CEP do UNIPTAN possui Regulamento próprio, sendo a coordenação e a 

composição do mesmo estabelecidas em Portarias de nomeação da Reitoria. 

  

 

3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

 

 Para a oferta de conteúdos a distância, bem como para a execução das atividades 

relacionadas às disciplinas oferecidas na IES na modalidade semipresencial, conta-se com 
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ambientes profissionais muito bem articulados com a sede, atendendo plenamente aos 

objetivos traçados neste Projeto Pedagógico de Curso, considerando-se a função de 

espaços complementares, a saber: laboratórios de Informática, Sala de Metodologias Ativas 

de Aprendizagem, etc. 

 Esses espaços possibilitam a realização de experiências diferenciadas de 

aprendizagem, as quais passam por avaliações periódicas devidamente documentadas, 

resultando em constantes ações de melhoria contínua do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Todas essas ações são gerenciadas e acompanhadas pela Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos, além do NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico – e do Grupo de 

Estudos em Metodologias Ativas de Aprendizagem. 

 O curso de Pedagogia utiliza a Sala de Metodologias Ativas para a realização de 

atividades em grupo com o uso de tecnologia, tais como:  PBL, Socrative. Tal espaço 

destina-se também à cursos de formação e/ou capacitação pedagógica de alunos e 

professores. 

 

 


