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Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a
viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa
palavra. O professor, assim, não morre jamais.
Rubem Alves
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1. INTRODUÇÃO

Compreendido como o instrumento balizador do fazer universitário, o presente Projeto Pedagógico é
resultado da construção coletiva e participativa dos seus atores: coordenadores, professores, alunos e
seus colegiados. Neste, encontram-se expressas todas as ações e práticas pedagógicas que dão
direcionamento à gestão e que oferecem suporte às atividades educacionais previstas para a formação
do Pedagogo.
Partindo do entendimento de que todo projeto pedagógico é político por natureza – por sua ação
transformadora sobre o indivíduo (cidadão) e sobre o grupo ao qual pertence (comunidade) – este

... deve estar sintonizado com a nova visão de mundo, expressa nesse novo
paradigma de sociedade e de educação, garantindo formação global e crítica para
todos os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da
cidadania, bem como sujeitos de transformação da realidade, com respostas para os
grandes problemas contemporâneos (FORGRAD, 2002).

Dessa maneira, enquanto produto, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é também processo, pois se
encontra em contínua construção, avaliação e revisão, na direção da consolidação de sua identidade
acadêmica. Mudanças pedagógicas, para além de seguir Resoluções e Pareceres, são processuais,
resultando da dinâmica dialógica entre a subjetividade, e a objetividade. Assim, pretende-se aprimorálo continuamente, visando adequar o ensino ao contexto vigente.

Em essência, pensar a construção de sua identidade implica a análise de sua trajetória histórica e das
direções intencionais que são assumidas, levando-se em consideração sua vocação, contextualização
e os valores incorporados do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que se desdobrarão em suas
particularidades e singularidade.

5

2. HISTÓRICO

A Faculdade Estácio de Santo André é uma Instituição Privada de Ensino Superior, com limite
territorial de atuação no município de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Esmeraldas, 67,
Bairro Jardim, Santo André; mantida pela IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO
E FUNDAMENTAL LTDA., sociedade empresarial limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.608.755/0001-07, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Promotor
Gabriel Nettuzzi Perez, nº 108, bairro Santo Amaro.

A instituição iniciou suas atividades em 2004, credenciada pela Portaria MEC n.º 71, D.O.U. de
12/01/2004 e está no mercado há treze anos. Durante sua trajetória experimentou em sua cultura
organizacional os preceitos pedagógicos de duas grandes Instituições de ensino: Centro Universitário
Radial: no período de 2004 a 2007, e Estácio Participações: desde 2007 até o momento. Para melhor
compreender a cultura e a identidade da Estácio Santo André cabe contextualizar a história do Centro
Universitário Radial, atualmente Centro Universitário Estácio de São Paulo.

O Centro Universitário Radial iniciou suas atividades em 1962, quando seu fundador iniciou suas
atividades na área educacional com a oferta de cursos preparatórios e de especialização técnica na
cidade de São Paulo. Em pouco mais de 10 anos, a IES aumentou sua abrangência, passando a
oferecer novas modalidades de cursos técnicos em diversos pontos da Zona Sul da cidade de São
Paulo, como os cursos de Contabilidade, Secretariado, Administração e Eletrônica.

Em 1974, o Colégio Radial foi a primeira escola particular em São Paulo a oferecer o Curso de
Supletivo. A instituição também foi uma das pioneiras na implantação do curso técnico de
Processamento de Dados. Mas foi em 1976 que a Rede Radial começou a se formar.

O primeiro Colégio da rede iniciou suas atividades oferecendo cursos com concepções curriculares
avançadas e com laboratórios e oficinas técnicas, dando condições ideais para uma formação
profissionalizante. Essa característica contribuiu para uma grande procura pelos cursos técnicos,
levando à fundação de duas novas unidades na cidade de São Paulo.

Em 1977, com a abertura de mais uma unidade, a Rede Radial passou a contar com cinco mil alunos
e outra unidade foi aberta na zona leste de São Paulo. O crescimento da Instituição foi sempre pautado
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por um espírito empreendedor e inovador. Um exemplo desta afirmação foi a criação do curso
Técnico em Educação Física (Desportos).

Em 1985 foi inaugurada a unidade Radial localizada na Rua Gabriel Netuzzi Perez, hoje campus
Santo Amaro (São Paulo) foi a primeira sede própria da IES, que, na época, contava com 7 mil alunos
e tornou-se referência no Ensino Técnico em São Paulo.

A partir de 1989, a IES sentiu-se preparada para iniciar suas atividades com cursos superiores e
iniciou esta etapa com o curso de Processamento de Dados, Administração com ênfase em Análise
de Sistemas e Engenharia de Produção.

Após nove anos de experiência no Ensino Superior, em 1998, foi dado um importante passo com a
inauguração do novo prédio para a Faculdade, que conquistou espaço próprio (Campus Hípica). Com
sede nova, passou a oferecer mais um curso superior: Engenharia Eletrônica. Nesse mesmo ano, o
campus Jabaquara passou a contar com os cursos superiores de Administração Geral e Administração
com ênfase em Recursos Humanos. Depois foram autorizados os cursos de Administração em
Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas e Direito.

Em 2001, a Radial credenciou-se como Centro de Educação Tecnológica, sendo uma das primeiras
instituições particulares dessa natureza no Brasil. Passou, então, a oferecer também os cursos de
graduação tecnológica, consolidando sua trajetória de sucesso na Educação Profissional e dando
início aos primeiros cursos de pós-graduação lato sensu.

Em 2002, a IES promoveu diversas atividades e cursos de extensão abertos à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios da criação cultural, do ensino e das práticas
investigativas geradas na IES.

Em 2003 incorporou a Unidade Curitiba resultado da aquisição da antiga Faculdade Pitágoras que,
até então, era mantida pelo grupo Pitágoras-Apollo Internacional. Simultaneamente todas as unidades
foram adequadas aos parâmetros de sustentabilidade e qualificação acadêmica para melhor atender
às necessidades dos alunos e do mercado de trabalho.

No ano de 2007, a Estácio Participações adquire em São Paulo o Centro Universitário Radial, com
cerca de 10.000 alunos, com mais de 40 anos na educação paulista e paranaense, e outras instituições
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mantidas pela IREP. Assim a atual Faculdade Estácio de Santo André, outrora Faculdade de
Tecnologia Radial, é incorporada ao Grupo Estácio.

Assim a atual Faculdade Estácio de Santo André é incorporada ao Grupo Estácio.

Hoje, a Estácio de Santo André tem em seu portfólio os seguintes cursos:

CURSOS

ATO

PORTARIAS

No de Vagas

AUTORIZATIVO
Administração

Reconhecido

anuais
Portaria

Nº

68

de 240

Nº

670

de 120

Nº

247

de 100

nº

107

de 100

nº

306

de 100

29/01/2015
Ciências Contábeis

Autorizado

Portaria
11/11/2014

Pedagogia

Reconhecido

Portaria
30/06/2016

Engenharia Civil

Autorização

Portaria
05/04/2016

Engenharia de Produção

Autorização

Portaria
07/04/2017

Sistemas de Informação

Autorização

Portaria

1041

de 100

23/12/2015
CST

em

Análise

Desenvolvimento

e Reconhecido

Portaria

de

Nº

614

de 100

30/10/2014

Sistemas
CST

em

Recursos Renovação

Humanos
CST

de Portaria Nº 10/01/2011

300

Reconhecimento
em

Gestão Renovação

de Portaria

Financeira

Reconhecimento

CST em Logística

Renovação

CST em Marketing

Renovação

8

de 150

Nº

704

de 300

Nº

704

de 150

18/12/2013

de Portaria

Reconhecimento

704

18/12/2013

de Portaria

Reconhecimento

Nº

18/12/2013

CST

em

Redes

de Reconhecido

Portaria

Computadores

Nº

614

de 100

30/10/2014

2.1 Missão da IES

Enriquecer vidas por meio da aprendizagem, oferecendo ensino superior de
qualidade para o desenvolvimento humano e profissional, por meio de
práticas pedagógicas que fortalecem a vocação, lapidam as competências
para o mercado de trabalho e contemplam o cenário da inclusão, da
interação e da inovação.

2.2 Contexto Regional

Santo André é um município da Região do Grande ABC, na Região Metropolitana de São Paulo, no
estado de São Paulo, no Brasil. Sua população estimada em 2013 era de 704.942 habitantes. Ocupa
uma área de 175 km², o que resulta numa densidade demográfica de 4,03 habitantes/km2. Em 2011,
estudos do IBGE revelaram que Santo André atingiu a população de 676.407 habitantes com 239.634
domicílios e com um PIB de R$15,20 bilhões, foi considerada a melhor cidade para se investir com
53.930 empresas atingiu US$ 669,69 milhões em exportações e US$ 662,56 milhões em importações
gera 193.991 de empregos formais.

Figura 1: Vista Panorâmica da cidade de Santo André em 2012
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Os principais eixos viários são a Avenida dos Estados, a Avenida Industrial, a Avenida Pereira
Barreto, o Anel Viário Metropolitano e a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, formando um centro
regional que atende ao Grande ABC e parte das zonas Leste e Sudeste da capital paulista.

O Rodoanel, uma das maiores obras de logística já realizada na Região Metropolitana de São Paulo
passa por Santo André, o que permite chegar mais rápido ao interior, ao litoral e aos principais
aeroportos do Estado. Com a inauguração da extensão da Linha 2 do Metrô ocorrida em 2010, o
centro de Santo André está a 15 minutos da rede metropolitana de Metrô.

Santo André não tem bairros sancionados por lei, o mapa utilizado pelos órgãos públicos contempla
117 áreas censitárias que correspondem a 88 bairros na área urbana e 29 na área de mananciais. Ainda
não existem informações sobre a história dos Bairros. No município, 98% da água distribuída à
população são tratados. Existem 32 reservatórios com capacidade de abastecimento de 102.900 m3.
Além de distribuir água com qualidade, o município também coleta 96% do esgoto gerado.

Figura 2: Região do Grande ABC Paulista.
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Santo André possui uma excelente infraestrutura de saúde à população. Conta com dois hospitais
municipais (CHM e Hospital da Mulher), o Hospital Estadual Mário Covas, além de 33 Unidades
Básicas de Saúde e uma ampla rede de Pronto-Atendimentos.

A maior parte da população está na faixa dos 20 aos 40 anos. A População Economicamente Ativa
(PEA) da cidade é de 371.321 habitantes. Deste total, 193.991 estavam formalmente empregados em
1º de janeiro de 2011, com uma renda média mensal de R$ 1.720,00 (dezembro de 2010), segundo o
Ministério do Trabalho e Emprego.

A renda per capita anual verificada no município em 2008 foi de R$ 22.638,00, em valores atualizados
pelo IPCA do IBGE de dezembro de 2010, superior à nacional de R$ 19.016,00. O município possui
60% de sua população em plena idade produtiva. São 406.887 habitantes com idade entre 20 e 59
anos.

A qualidade de vida em santo André constitui um dos fatores mais destacados pela sua população.
Este fator tem impulsionado a expansão imobiliária no município em ritmo maior que nas cidades
vizinhas, inclusive a capital.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pela PNUD e composto por indicadores da
educação (IDH-E), longevidade (IDH-L) e renda (IDHR), é considerado alto: 0,835 em uma escala
de 0 a 1. Com isso o município ocupa o 24º lugar no ranking dos 645 municípios paulistas.

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), calculado a partir de indicadores de riqueza,
escolaridade e longevidade, coloca a cidade em destaque no grupo I, caracterizado por um elevado
nível de riqueza, escolaridade e longevidade.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) têm como objetivo promover o
desenvolvimento econômico da cidade de Santo André de maneira sustentável. Para atingir essa meta,
a pasta vem adotando uma série de ações de fortalecimento das empresas, incentivando a vinda de
novos empreendimentos e gerando informações socioeconômicas para balizar as decisões dos
gestores públicos e privados.

Santo André possui uma economia madura, moderna e diversificada, abrigando um importante polo
produtivo industrial, comercial e de serviços.
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Quanto a Educação e, em especial, o Ensino Superior foi iniciado na região logo após a Revolução
Industrial, quando muitas montadoras automobilísticas estavam em busca de mão de obra
especializada e a necessidade de formação de recursos humanos intensificou-se.
(...) os acontecimentos do campo da politica e da educação – com a
globalização dos mercados, produção flexível, o desemprego estrutural,
também chamado de desemprego tecnológico, a necessidade de elevação da
qualificação dos trabalhadores, a centralidade do conhecimento e da
educação – teriam como elemento desencadeador as transformações técnicocientíficas (LIBANEO et al, 2009, p. 59).

De tal modo, nos anos 70 predominou um enfoque mecânico-tecnicista. Contudo, no final dessa
década, as limitações deste enfoque vão sendo denunciadas e a problemática educacional passa a ser
analisada a partir de determinantes históricos e político-sociais que os condicionam. Essa mudança
expressa o movimento da sociedade brasileira na tentativa de superar o autoritarismo e a construção
da redemocratização das relações sociais concretas. Há uma mudança significativa na forma e no
conteúdo ao se tratar a relação entre educação e sociedade.

A década de 80, no contexto de transição de uma sociedade autoritária para uma sociedade de base
democrática, se apresenta como momento de luta e de afirmação dos sujeitos históricos que disputam
o espaço de hegemonia na concretização dos projetos pedagógicos, embasados em uma perspectiva
macro das relações sociais. Porém, na década de 90 assistimos a um processo de despolitização da
sociedade civil brasileira que visava a dar ênfase à prática política que se circunscreve a uma
perspectiva micros sociais.

Neste contexto, no campo da formação de professores, nos colocamos em um amplo embate de
políticas governamentais, registrando-se o enfrentamento de projetos distintos de sociedade que
revelavam diferentes concepções de mundo, de homem, de professor, de pedagogo.

É justamente nesse período, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96) propõe que a
formação de professores ocorrerá em nível superior: em cursos de licenciatura, de graduação plena,
em Universidades e Institutos Superiores de Educação, inserindo, assim, outro ator, ao lado das
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Universidades, no que se refere à formação de professores. Estamos nos referindo à criação do Curso
Normal Superior a ser ministrado pelos Institutos Superiores de Educação.

Destacamos, assim, os referenciais que fundamentam nosso olhar sobre o Curso de Pedagogia.
Concepções estas que norteiam o conceito de base comum nacional, defendido pelo movimento
nacional dos educadores em nosso país.

O Censo de 2013 aponta que o município conta com 51 escolas municipais de Educação Infantil e
Fundamental, 10 Centros Educacionais, 25 creches municipais e 18 conveniadas. Na Educação de
Jovens e Adultos, além do EJA o munícipio conta com 40 classes do programa Brasil Alfabetizador.
Visando unir Educação e lazer o Sabina: Escola Parque do Conhecimento atende escolas e famílias
da região.

O munícipio também é servido por uma vasta rede de escolas particulares nos diferentes níveis de
ensino.

O Ensino Superior foi iniciado na região logo após a Revolução Industrial, quando muitas montadoras
automobilísticas estavam em busca de mão de obra especializada e a necessidade de formação de
recursos humanos intensificou-se.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CURSO

O curso de Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de docência na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. As atividades docentes também compreendem
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:
•

Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas
próprias do setor da Educação;

•

Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e
experiências educativas não-escolares;

•

Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em
contextos escolares e não-escolares.

O referido parecer reafirma o princípio da docência como base da formação do pedagogo.
Cabe destacar mais uma vez, que essa perspectiva já estava presente na versão anterior do Projeto
Pedagógico do Curso de Pedagogia que remontam as fases anteriores dessa evolução curricular.
Para maior esclarecimento das concepções que orientam esse princípio, vale destacar parte do
Art. 2º da Resolução CNE/CP 01/2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Pedagogia:

Art. 2º - As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 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.
§ 1º - Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da
Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos
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e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem,
de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre
diferentes visões de mundo.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, ao apresentar uma nova concepção
para este tradicional curso de licenciatura, resgata a figura do pedagogo entendido, essencialmente,
como professor. A experiência docente, portanto, ocupa a centralidade da formação deste profissional.

Como haverá possibilidade de alguém atuar em qualquer nível ou função numa escola se não tiver
formação ou experiência docente?

Na contramão da formação de especialistas - os que detêm o conhecimento mais amplo ou completo
que os habilita a pensar, a planejar e a definir o que outros devem executar as Diretrizes afirmam que
é a docência que possibilita ao educador a visão ampla dos processos pedagógicos, indispensável ao
exercício das funções de coordenação ou de supervisão pedagógica, bem como aquelas próprias do
exercício da gestão e da direção de uma unidade escolar, entre outras.

2.3 Missão do curso

O curso de Pedagogia tem a missão de criar, desenvolver, sistematizar e difundir conhecimentos na
área de educação com o objetivo de responder às necessidades do homem e da sociedade
contemporânea. Para tal, busca formar profissionais de educação autônomos e cooperativos, capazes
de pensar, investigar, decidir, planejar, realizar e avaliar ações educacionais em várias instâncias e
níveis.

2.4 Objetivo geral

O curso de graduação em Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo André possui por objetivo geral
a formação de profissionais preparados para responder às diferenciadas demandas educativas da
sociedade contemporânea atuando em uma complexa gama de atividades: no âmbito escolar – em
diversos níveis e modalidades de ensino, seja na gestão de sistemas educacionais ou na docência, na
supervisão e na pesquisa, no planejamento e na avaliação de projetos educacionais e no
estabelecimento de políticas educacionais, e no âmbito das organizações escolares e não escolares,
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através de programas de educação continuada, de desenvolvimento organizacional e no planejamento
estratégico e operacional.

2.5 Objetivos específicos

São objetivos específicos do curso:

1. Oferecer formação integral do Profissional de Educação para ampliar a sua visão crítica
quanto ao papel do professor e do Pedagogo na atualidade considerando a estrutura
educacional brasileira;

2. Possibilitar a construção permanente de saberes fundamentais à atuação do Pedagogo,
articulando ensino, pesquisa e extensão;

3. Estabelecer diálogo entre a Instituição, a Escola Básica e o Mundo do Trabalho, de forma que
tal integração possibilite uma avaliação / transformação permanente do Curso e da realidade
social e educacional;

4. Contribuir para a formação do pedagogo / professor, entendido como intelectual reflexivo,
que articule teorias e práticas do campo educativo, atuando com autonomia na docência e na
gestão dos processos educacionais;

5. Implementar propostas curriculares que propiciem a articulação entre teoria e prática, visando
a formação de profissionais autônomos, criativos e comprometidos com a melhoria da
realidade educacional brasileira.

Para tal, buscará desenvolver um currículo que possibilite aos alunos e professores:
•

Compreender o contexto econômico, político, social e educacional da sociedade brasileira,
tendo em vista uma atuação do profissional crítico e criativo;

16

•

Compreender a educação como fenômeno social e cultural em seu dinamismo e
diversidade;

•

Conceber a ação pedagógica como locus da articulação entre as teorias, conhecimentos e
saberes determinados e originados na prática e elaborados na pesquisa educacional;

•

Aprofundar conhecimentos necessários ao planejamento, execução, coordenação e
avaliação de projetos educativos desenvolvidos pelos diferentes sujeitos da aprendizagem,
nas diversas instâncias e modalidades de ensino, aliados à gestão e à pesquisa;

•

Usar diferentes linguagens e tecnologias na promoção da aprendizagem, estabelecendo
relações entre ciência, tecnologia e sociedade.
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2.6 Perfil do Egresso

Procurando atender aos objetivos previstos e as demandas sociais já explicitadas, o Curso de
Pedagogia se propõe a formar profissionais capazes de atuar no magistério da Educação Infantil, no
magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental e da formação pedagógica dos professores no
nível médio; na gestão educacional em seus diferentes níveis; na organização, na coordenação, na
execução, na produção de materiais e na avaliação de projetos educativos desenvolvidos por
organizações escolares e não escolares.

Ao pedagogo, como cidadão, são requeridas competências e habilidades tais como: de saber pensar,
escutar e refletir sobre o mundo em que vive, utilizar-se da investigação como princípio de
aprimoramento profissional, ter iniciativa para resolver problemas, ser criativo, lidar com novas
tecnologias e estar sempre em sintonia com o dinamismo da realidade social, orientando-se sempre
para a construção de uma sociedade democrática. Nesse sentido, o pedagogo deve ser capaz de:
▪

Compreender o seu contexto social utilizando-se dos conhecimentos relativos aos
aspectos sociocultural, socioeconômico e sócio-político para a realização
consequente do processo de ensino e de aprendizagem;

▪

Criar espaços que favoreçam o trabalho em equipe e o diálogo entre a área
educacional e as demais áreas do conhecimento;

▪

Atuar de forma interdisciplinar, tendo como parâmetro a compreensão dos
processos de planejamento e implementação das políticas educacionais;

▪

Desenvolver as atividades de ensino e pesquisa, articuladas ao contexto social,
pautando sua conduta em princípios éticos, estéticos e políticos;

▪

Desenvolver formas educativas inovadoras e diversificadas contribuindo com o
processo ensino - aprendizagem.

▪

Demonstrar domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao
desenvolvimento de aprendizagens significativas.

▪

Participar coletivamente do planejamento, da gestão e avaliação de projetos
educativos, em instituições de diversas naturezas.

▪

Desempenhar atividades de implementação e coordenação de projetos de ações
pedagógicas comprometidos com a política de educação continuada;
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▪

Produzir reflexão teórica a partir das práticas pedagógicas, preocupando-se com
mudanças e com sua socialização.

▪

Atuar de forma consciente na diversidade cultural, respeitando as diferenças de
natureza ambiental, racial, de gênero, religiosa e outras na perspectiva da inclusão
social.

PERFIL DO EGRESSO

DISCIPLINAS

Compreender o seu contexto social utilizando-se dos
conhecimentos

relativos

aos

aspectos

sociocultural,

socioeconômico e sócio-político para a realização

Língua
História

Portuguesa;
da

Educação;

Educação Profissional: teoria e prática

consequente do processo de ensino e de aprendizagem.
Criar espaços que favoreçam o trabalho em equipe e o

Pesquisa e prática em Educação I;

diálogo entre a área educacional e as demais áreas do

Pesquisa e prática em Educação II;

conhecimento.

Pesquisa e prática em Educação III.

Atuar de forma interdisciplinar, tendo como parâmetro a
compreensão

dos

processos

de

planejamento

e

implementação das políticas educacionais.

Planejamento

Escolar;

Políticas públicas e org. da educação
básica;
Currículo: Teoria e prática.

Desenvolver as atividades de ensino e pesquisa, articuladas

Pesquisa e prática em Educação I;

ao contexto social, pautando sua conduta em princípios

Pesquisa e prática em Educação II;

éticos, estéticos e políticos.

Pesquisa e prática em Educação III.

Desenvolver formas educativas inovadoras e diversificadas

Conteúdo, Metodologia e Prática de

contribuindo com o processo ensino - aprendizagem.

Ensino

Demonstrar domínio das tecnologias de informação e
comunicação

adequadas

ao

desenvolvimento

de Informática aplicada à educação

aprendizagens significativas.
Participar coletivamente do planejamento, da gestão e
avaliação de projetos educativos, em instituições de diversas Gestão escolar: teoria e prática
naturezas.
Desempenhar atividades de implementação e coordenação
de projetos de ações pedagógicas comprometidos com a
política de educação continuada
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Gestão escolar: teoria e prática

Produzir reflexão teórica a partir das práticas pedagógicas,

Conteúdo, metodologia e prática de

preocupando-se com mudanças e com sua socialização

ensino
Educação,

sexualidade

e

gênero;

Atuar de forma consciente na diversidade cultural, História da educação brasileira; História
respeitando as diferenças de natureza ambiental, racial, de dos
gênero, religiosa e outras na perspectiva da inclusão social.

povos

indígenas

afrodescendentes;
Sociologia da educação.
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3

GESTÃO DO CURSO

3.1 Gestão Acadêmica

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão institucional democrática e de
construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, o curso Pedagogia se propõe a realizar uma
gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da comunidade universitária.

A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que orientam a gestão institucional,
busca promover a unidade acadêmica e pedagógica do Curso, garantindo o mesmo padrão de
qualidade para o ensino oferecido.

Para atender aos dispositivos presentes no curso foi criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
incorporando-se à gestão acadêmica administrativa.

4.1.1

Núcleo Docente Estruturante

Este núcleo tem como missão criar, implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso. Ele
responde pela concepção e diretrizes norteadoras do curso em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais.

O compromisso básico norteador de suas ações a articulação para as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca constante da qualidade acadêmica, bem
como zelar pela integração curricular interdisciplinar.

O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas atividades acadêmicas
articuladas à formação dos alunos tais como: estágio supervisionado, atividades de iniciação científica
e pesquisa, atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso, zelando assim, pela integração
curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino constantes no currículo. O NDE é composto
por professores mestres e doutores que têm uma dedicação integral ou parcial ao curso, as atribuições
do NDE não devem ser confundidas com as do colegiado do Curso.
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4.1.2

Colegiado do curso

O Colegiado do Curso além de pensar as questões acadêmicas do curso, também tem um papel
administrativo, resolvendo questões que vão desde a definição das necessidades de professores para
atenderem as disciplinas passando pela administração de problemas com docentes ou discentes. Tem
função deliberativa e conforme Regimento Interno da IES é formado pelo conjunto de professores
mais um representante discente.

Nessa perspectiva e em coerência com o organograma da FACULDADE ESTACIO SANTO
ANDRÉ, o curso apresenta o seguinte organograma:

COORDENADOR DE
CURSO

NDE

COLEGIADO DO
CURSO

DOCENTES

ALUNOS

Figura 4: Organograma acadêmico-administrativo.

4.1.3

Coordenador do curso

Responsável pela determinação e cumprimento das diretrizes acadêmicas do curso com vistas a
atender às diretrizes do MEC, assegurando a qualidade do ensino por meio do acompanhamento da
qualificação e desempenho do corpo docente e da adequação da infraestrutura necessária. Atua como
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suporte às Unidades, esclarecendo dúvidas, determinando procedimentos e controlando a execução
das diretrizes estabelecidas.
Atualmente, a coordenação do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo André está a cargo
da professora Mestre Maria do Carmo Pereira Servidoni. Mestre em Educação Matemática, pelo
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atuando na área de pesquisa: História, Epistemologia
e Didática da Matemática, acerca do assunto: O que é número? Possui Graduação em Pedagogia e
Matemática. Atuante no Ensino Superior desde 2007 com experiência nas áreas Acadêmica como
docente e coordenação do curso de Matemática (2008-2009). Docente desde 2007, lecionando nos
cursos de graduação as disciplinas: Conteúdo Metodologia e Prática do Ensino de Matemática,
Raciocínio Lógico, desenvolvimento do raciocínio lógico na educação Infantil, Matemática
Financeira, Estatística e Fundamentos da Matemática, atua também como orientadora de estágio
Supervisionado. Professora formadora pela UNESP-SP no projeto: PNAIC – Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, desde 2014.

4.1.3.1
•

Atribuições na Administração Acadêmica:

Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, em cada
período letivo;

•

Elaborar, atualizar e implementar o projeto pedagógico do curso, buscando a
otimização entre as políticas educacionais e diretrizes curriculares estabelecidas pelo
MEC e as necessidades do mercado de trabalho da área em que atuam;

•

Receber, acompanhar e se responsabilizar pela Comissão do MEC nas visitas de
reconhecimento;

•

Planejar, acompanhar e coordenar a organização didático-pedagógica do curso,
visando assegurar, com qualidade, as condições de ensino e aprendizagem dos alunos;

•

Acompanhar os alunos durante a realização do ENADE;

•

Determinar o perfil dos professores, obedecendo a critérios objetivos, baseados na
experiência profissional sólida, na excelência da formação acadêmica e na
competência didático-pedagógica, seguindo rigorosamente os procedimentos
estabelecidos pela FACULDADE ESTACIO DE SANTO ANDRÉ para o
Recrutamento e Seleção de Docentes;

•

Definir e acompanhar o processo de seleção dos docentes;

•

Validar a indicação dos docentes feita pela Direção Acadêmica da IES;
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•

Receber, analisar e encaminhar currículos aprovados de candidatos à docência, quando
solicitado;

•

Validar o processo de indicação de desligamento dos docentes.

•

Verificar, continuamente, a existência da infraestrutura necessária ao funcionamento
do curso no campus, em conjunto com a Direção da IES;

•

Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades acadêmicas
complementares;

•

Integrar-se com os coordenadores dos outros cursos, buscando o compartilhamento de
ações e recursos da Instituição com vistas à racionalização e otimização dos mesmos;

•

Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em conjunto com
a Direção da IES;

•

Promover e participar de reuniões do colegiado do curso para aprimoramento do
mesmo;

•

Organizar todo o processo de provas unificadas do curso, quando for o caso;

•

Organizar e participar de palestras diversas durante o semestre letivo, Aulas Magnas e
Aulas Inaugurais;

•

Desenvolver e manter atualizada a página do curso;

•

Responsabilizar-se pela divulgação das informações referentes ao curso a todas as
áreas envolvidas;

•

Fazer integração e convênios com outras instituições e empresas com o objetivo de
agregar valor ao curso.

4.1.3.2

Atribuições na interação com os docentes

Orientar os professores do curso quanto aos objetivos deste, ao papel e desempenho do docente na
disciplina, no curso e na Instituição, propondo medidas para melhoria da qualidade do curso;
Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão alocados e garantir o
cumprimento do programa;
Supervisionar o cumprimento do programa por parte do professor;
Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica destes;
Atualizar, com os professores do curso, a bibliografia das disciplinas.
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4.1.3.3

Atribuições na interação com os discentes

Coordenar e se responsabilizar pela análise dos processos de isenção de disciplinas, nos casos de
Transferências Internas (TI), Transferências Externas (TE), mudanças de currículo ou de curso e
matrículas sem vestibular (MSV);
Acompanhar os resultados obtidos pelos alunos em exames, congressos e concursos externos, quando
for o caso;
Acompanhar o desenvolvimento profissional dos egressos do curso;
Acompanhar, com o gerente acadêmico, o processo de aproveitamento de estudos dos alunos, gerando
orientações e isenções pertinentes com base no plano de equivalências de disciplinas estabelecidas;
Incentivar e coordenar os Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica.

A estrutura acadêmico-administrativa do curso favorece a agilidade e organicidade dos processos de
gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão
propostas pela FACULDADE ESTACIO DE SANTO ANDRÉ.
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4

CORPO DOCENTE

5.1 Composição

O Corpo Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo André é composto por
docentes com titulação stricto sensu e docentes pós-graduados especialistas que atuam em regime de
trabalho de Tempo Parcial, Tempo Integral e Horista.

Regime
CPF

Nome
ADRIANA

18287081866

DA

06934887867

MESTRE

PARCIAL

DOUTOR

HORISTA

ALBERTO

TRINDADE
ELENICE

Trabalho

SILVA

XAVIER
ANTONIO

Titulação

ESTEVES

DE

25458999843

OLIVEIRA

MESTRE

INTEGRAL

22745900870

FERNANDO MARTINS

ESPECIALISTA

HORISTA

12892708800

LISLENE ESCUDEIRO

ESPECIALISTA

HORISTA

MESTRE

INTEGRAL

ESPECIALISTA

HORISTA

MESTRE

INTEGRAL

MESTRE

PARCIAL

010.919.374-19 SOUZA

MESTRE

PARCIAL

332.866.788-13 VIRGINIA LAIS

DOUTORA

HORISTA

MARIA
13152411880

DO

P

SERVIDONI
ROGERIO

21485083850

CARMO

MEDICI

DE

MORAES
SANDRA APARECIDA P

10061512818

PULINO
MIRIAN

99481286649

QUEIROZ DE

SOUZA DANIEL
JONAS

SEVERIANO
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de

O corpo docente do curso de Pedagogia é comporto por 73% de professores Mestres e Doutores, com
sólida experiência profissional e de magistério superior conforme consta na tabela abaixo:

Experiência (em anos)
DOCENTE

Profissional

Educação

Educação

básica

Superior

Adriana da Silva Xavier

27

12

14

Antonio Alberto Trindade

32

12

18

Elenice Esteves de Oliveira

22

10

07

Fernando Martins

12

05

05

Lislene Escudero

12

0

07

Maria do Carmo Pereira ServidonI

30

25

11

Rogério Medici de Moraes

12

4

04

22

0

08

Jonas Severino Souza

16

8

01

Miram Queiroz de Souza Daniel

26

16

10

Virginia Lais

05

05

07

Média

17

5

8

Sandra Aparecida Pagliaci Pulino
Menetti
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5.2 Critérios de Seleção

O candidato ao Corpo Docente do Curso de Pedagogia é admitido a partir da comprovação formal da
formação e o encaixe no perfil desejado às disciplinas para as quais se fazem necessárias as
contratações de novos docentes. O docente se candidata conforme edital e realiza a aula teste, na qual
a banca avalia as competências mínimas para o docente compor o corpo.
É dada preferência aos titulados com aderência na formação, entretanto a experiência, o dinamismo,
o conhecimento articulado, a capacidade de comunicação, o desembaraço, a apresentação e o bom
senso são atributos que tem tido grande peso no processo de seleção de docentes para o curso. Em
geral, os docentes da Faculdade Estácio de Santo André indicam outros docentes, que entram em
contato com os Coordenadores, fazem uma entrevista preliminar, deixando seu currículo vitae.

Quando há necessidade de contratar, os coordenadores já dispõem de um cadastro de currículos, cujos
docentes já foram parcialmente entrevistados, são pré-selecionados alguns, dentro dos critérios
mencionados, que são chamados a uma nova entrevista. Os efetivamente selecionados são
encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos para formalização do contrato de prestação e
efetivação no cargo. Após a formalização, são apresentados ao docente os procedimentos, normas e
conduta inerentes ao processo de ensino na Instituição e no Curso.

5.3 Titulação/Aderência

O processo de Seleção observa rigidamente a associação entre titulação e experiência prática, em
exercício profissional nas organizações, como critério básico para a contratação dos docentes, bem
como, a continuidade desses critérios para absorção de novas disciplinas pelos mesmos, tendo por
base a concentração e aderência dentro dos limites das áreas de competência articuladas.

5.4 Capacitação

Ao longo da história, a visão que se teve sobre os processos de ensino-aprendizagem e, como
consequência, a explicação do que ocorre na sala de aula, do mesmo modo que nos outros âmbitos do
conhecimento, evoluiu de visões e explicações simples para compreensão e aceitação da
extraordinária complexidade do ensino, que passam a exigir, cada vez mais, uma reflexão sobre a
realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta às mudanças que ocorrem na sociedade,
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bem como na célere mudança nos meios de produção técnico-científicas, a formação do professor
não tem sido capaz de acompanhar este processo, dificultando a transposição para o ambiente da sala
de aula das inovações próprias da modernidade.

Para responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas educacionais e, em especial,
no ensino superior, o papel do professor deve também evoluir. Espera-se dele, fundamentalmente,
que seja capaz de organizar, executar e avaliar situações de aprendizagem, com foco no aluno, que
atendam os diversos perfis profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira,
abandonando a ideia de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando,
então, o conhecimento de um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino.
O desafio que a Instituição enfrenta é o de criar unidade e organicidade em que a mudança de atitude
seja amplamente reconhecida e apropriada pelo seu corpo docente e passe a integrar sua prática
pedagógica, garantindo, consequentemente, a identidade do professor da Faculdade Estácio de Santo
André.
Tal fato torna urgente que se criem mecanismos capazes de permitir a integração e o desenvolvimento
desses profissionais de modo a assegurar uma postura que reflita a convicção na educabilidade, o
respeito ao outro, o conhecimento das próprias representações, a abertura à colaboração e o
engajamento profissional.
A Estácio possui algumas políticas de capacitação e desenvolvimento para docentes que se encontram
disponíveis no site da Universidade Corporativa – Educare (http://educare.estacio.br/) , que possui
três Escolas:

a) Escola de Gestão e Liderança: destinada ao aprimoramento das lideranças propondo ações
educacionais voltadas à gestão organizacional em diversos seguimentos, que é dividida em:
a) programa de educação executiva; b) Desenvolvimento de lideranças; c) Pós-graduação em
Gestão de Negócios; d) Programa Coordenador Gestor; e) Eficiência para líderes de Operação
(ELO); f) Programa de aprimoramento de supervisores e secretários e g) Primeira Gestão;

b) Escola de Docência: destinada aos professores e tem como proposta o aperfeiçoamento das
práticas pedagógicas adequadas ao ensino superior. Essa escola possui os seguintes
programas: a) PIQ – Programa de Incentivo a Qualificação Docente; b) Programa de
Certificação e c) PIQ – Fórum;
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c) Escola Funcional: destinada aos colaboradores que exercem funções administrativas.
Promove ações educacionais de desenvolvimento e aprimoramento profissional organizadas
em matrizes de capacitação específicas por função, a saber: a) Qualificação no atendimento
em IES; b) Seis Sigma e c) Trainee.

O PIQ - Programa de Incentivo à Qualificação Docente, desenvolvido com essa finalidade,
congrega diferentes ações dentre as quais destacamos aquelas voltadas para o aprimoramento
acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as voltadas para a titulação acadêmica.

De acordo com o calendário semestral da Educare o docente poderá selecionar dentro do portfólio de
cursos aquele de seu interesse e a cada curso que o docente participa ele recebe certificado, com as
informações pertinentes ao curso, conforme modelo abaixo:

Abaixo segue a relação dos cursos disponíveis no Ambiente Virtual do docente para que de acordo
com o cronograma anual possa selecionar os cursos de seu interesse.

O PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira, voltada ao reconhecimento e
incentivo à produção científica, é o Concurso Nacional Interno de Produção Científica, Trabalhos de
Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. A segunda é a concessão de bolsas para
cursos de pós-graduação stricto sensu, de programas internos e externos, com o objetivo de estimular
a titulação do professor para atender as necessidades das áreas de conhecimento: Ciências Jurídicas,
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Comunicação e Artes, Educação e Licenciaturas, Tecnologias da Informação, Saúde, Engenharias, e
Gestão.

O Concurso Nacional Interno de Produção Científica, prêmio na Faculdade Estácio de Santo André
os seguintes trabalhos:

Ano

Título

Autor

Categoria
da
Premiação

O psicopedagogo frente ao
2013

processo avaliativo no ensino Mariana Siqueira

Artigo

superior
Cursos
2014

Superiores

de

Tecnologia e o Aparelho Mariana Siqueira

Ensaio

Empregador No Cenário
Capitalista

Também contamos com professores que foram aprovados no processo seletivo para a concessão de
Bolsa para cursos de Pós-graduação stricto sensu:

Docente

Programa de Pós

IES

Elenice Esteves

Doutorado

Universidade Metodista

Marco Equi

Mestrado

Unitau

Celso Candido

Mestrado

Mestrando na FMU

Mariana Siqueira

Mestrado

Universidade Metodista

Thais Lemes da

Mestrado

Pontifícia Universidade Católica

Silva

de SP

Numa perspectiva de complementaridade integram-se, também, ao PIQ o Fórum Nacional de
Docentes, Encontro Nacional de Coordenadores. É um evento anual que congrega representantes
de todas as unidades e de todos os cursos em torno de um tema, realizado nos últimos anos na cidade
do Rio de Janeiro, especificamente Barra em um hotel de eventos. Nele são realizadas palestras com
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profissionais de renome, grupos de trabalhos, além de ações de reconhecimento como a apresentação
de melhores práticas e entrega dos prêmios aos vencedores dos concursos realizados.

Os critérios de seleção docente para participação do Fórum Anual são: a) tempo de casa; b) avaliação
institucional realizado pela CPA; c) desenvolvimento de projetos e ou pesquisa; e d) disponibilidade
para participar integralmente de todos os dias do evento.
Participaram do evento os seguintes docentes:

Júlio César Rosa*
2011

Júlio César da Silva
Ramiro Paços
Hugo Pissaia
José Manoel Queiroz

2012

Zina Hermina Faria
Paulo Honda
Monica Neves*
Francisco Mauricio Araujo dos

2013

Santos*
Júlio César da Silva
Francisco Mauricio Araujo dos
Santos*

2014

Daniel Candido Martins*
Adriano Dantas de Oliveira*
Sandra Pulino*
Mariana Siqueira da Silva*
Sandra Pulino*
Denise de Barros*
Mariana Siqueira da Silva*
2015

Antonio Alberto Trindade*
Sergio Roberto Pinton Saragioto*
Wilson Sérgio Biazzotto
Daniel Candido Martins*

*Professores que lecionam no curso de Pedagogia
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Em 2016 o Fórum Nacional Docente ganhou um novo formato, acontecendo regionalmente, o que
possibilita a participação de todos os docentes. Em 2016 e 2017 aconteceram na Faculdade Estácio
de Carapicuíba. Um grande evento que contou com a participação de quase 100 % do corpo docente.

Encontro Nacional de Coordenadores

Ano

Encontro Nacional de Coordenadores

2014

Ruberval Francisco Machado
Delço Zaia

2015

Sandra Aparecida Pulino
Denise de Barros

O PIQ Remuneração criado para os docentes tem como premissa a meritocracia, e uma metodologia
que utiliza avaliações comparativas e individuais, a partir de critérios de fácil compreensão e de
simples medição. Proporciona pagamentos em ciclos anuais, de acordo com os resultados de cada
unidade gerando oportunidades iguais e reconhecimentos diferenciados.
A Remuneração Varável Docente – R.V. possui três etapas para contemplar os docentes:
Etapa 01: a) Alcance mínimo do Ebitida – 80%;
Etapa 02: a) Avaliação Institucional – CPA (Avaliação do aluno) = 40%; b) Avaliação do
coordenador do curso = 25%; c) Avaliação do Diretor Acadêmico / da IES = 20%; d) Resultado da
Rotina Operacional Docente – ROD = 15%;
Etapa 03: a) Desempenho da IES = Captação de alunos + Renovação – Evasão;

Após a apuração dos resultados em cada etapa são selecionados 25% dos professores que alcançaram
a maior pontuação para pagamento da Remuneração Variável sempre no mês de Abril do ano
subsequente ao resultado apurado.

Professores contemplados em 2014:
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Matricula CPF

Nome

14002944

046633758-20

Antonio Sergio Spagnol

14011229

063862018-09

Celso Candido

14004593

254589998-43

Elenice Esteves de Oliveira

14005077

119564118-44

Everson Nunes de Almeida

14003688

166903008-38

Júlio César da Silva

Nesse ano foi pago aos docentes o valor total de R$ 22.931,25.

Professores contemplados em 2015:

CPF

Matricula Nome

6482162843

14008469

Júlio César Rosa

6927678867

14003597

Hugo Pissaia Junior

3148102851

14005399

Zina Herminia Medici Lucio de Faria

18287081866 14002897

Adriana Xavier da Silva

31525264826 14006225

Thais Lemes da Silva

5459694841

Paulo Koji Honda

14006018

Nesse ano foi pago aos docentes o valor total de R$ 10.968,75

Professores contemplados em 2017:

CPF

Matricula Professor

18.287.081.866 14002897 ADRIANA XAVIER DA SILVA
22.745.900.870 14013172 FERNANDO MARTINS
16.690.300.838 14003688 JULIO CESAR DA SILVA
12.808.926.847 14012390 MARCOS ORLANDO BARBEZANI
5.459.694.841

14006018 PAULO KOJI HONDA

21.306.971.861 14007244 PRISCILA DE GIOVANI
10.061.512.818 14008213 SANDRA APARECIDA PAGLIACI PULINO MENETTI
22.163.607.836 14014330 THAIS FARIA COELHO
31.525.264.826 14006225 THAIS LEMES DA SILVA
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Além dos programas acima mencionados os docentes contam com as Semanas Acadêmicas, que além
de ser momento privilegiado para a reflexão do curso, também é um espaço formativo.
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6. METODOLOGIA E TÉCNICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS

6.1 Prática como Componente Curricular

Todas as disciplinas do Curso de Pedagogia possuem instrumentos didático-pedagógicos apropriados
e adequados, que podem ser aplicados na atividade docente. Tais instrumentos constituem-se no Plano
de Ensino (PE) e no Plano de Aula (PA) e fazem parte do cotidiano acadêmico do docente e do
discente. Para o professor, o plano de ensino constitui-se na articulação da disciplina que leciona com
o projeto pedagógico do curso e o plano de aula num guia das suas atividades acadêmicas ao longo
curso. Para o estudante, os planos de ensino proporcionam a visão de conjunto do aprendizado da
disciplina a ser construído durante o período letivo e os planos de aula especificam o passo a passo
da construção desse conhecimento e sua articulação com sua atuação profissional.

O planejamento e o conhecimento prévio do que será desenvolvido nas aulas e da metodologia de
ensino-aprendizagem utilizada poderá contribuir para aulas interativas, criativas, inovadoras,
motivando o discente a participar das aulas.

Os planos de ensino e de aula são construídos e revisados pelos professores especialistas nas áreas de
conhecimento, analisados e discutidos pelo Núcleo Docente Estruturante do curso. Os planos
integram métodos e técnicas de aprendizagem que objetivam o desenvolvimento cognitivo do
estudante, priorizando e enfatizando o raciocínio lógico e analítico, a capacidade de expressão escrita
e oral, a autonomia, entre outros aspectos relevantes no processo de aprendizagem. Como exemplos
podem ser citados: aula expositiva, com uso de recursos audiovisuais (vídeos, apresentações, filmes
etc.); seminário ou palestra, focando estado da arte ou experiência profissional; aula prática em
laboratório; trabalho individual, através da busca de informação; trabalho em grupo para
desenvolvimento da aprendizagem cooperativa; participação em projetos acadêmicos de
aplicabilidade real, com vistas à preparação para o mercado.

No primeiro Plano de Aula de cada disciplina o aluno tem a oportunidade de entender a
contextualização e a articulação desta na sua formação profissional e ver a apresentação da disciplina
e como os conceitos da mesma estão relacionados entre si, com o recurso visual do mapa conceitual
da disciplina.
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Mapa conceitual da disciplina: Educação
Ambiental

Mapa conceitual da disciplina: Filosofia da Educação
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Outro aspecto positivo do plano de aula é a sensação de progresso que o aluno terá na medida em que
o semestre avança, pois terá a compreensão do conceito aprendido e porque está sendo estudado
naquele momento da matriz curricular. Isso também aumenta a compreensão do aluno sobre sua
formação e sua responsabilidade com o conjunto de práticas extraclasse que apoiam a sedimentação
do aprendizado.

A compreensão da proposta de aprendizado leva o aluno a uma visão mais ampliada do conhecimento
a ser construído no curso e em cada disciplina, podendo compreender a importância de estudar o
conteúdo de cada disciplina e de que forma este contribui para desenvolver competências e
habilidades para sua formação profissional.

6.1.1 Atividades Estruturadas

Uma inovação utilizada no Curso de Pedagogia são Atividades Estruturadas (AE), embasadas no Art.
2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, implicam a construção de
conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve
privilegiar a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem.
Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como
mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno.

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de situações
organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são apenas um dos
meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação
com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por competências o conhecimento é
trabalhado de forma interdisciplinar e transdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de
conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes,
capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações
(PERRENOUD, 2001). Para tanto, as atividades devem ser estruturadas em projetos, bem como por
resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências,
generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir
desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores.
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As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 2001),
propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens
que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens
(2006), situa-se a problematização que possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de partida
o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento.
Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam
minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser resolvido
e mobilizar essas aquisições na prática. (ROEGIERS; DE KETELE, 2004)

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim, a investigação e
compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento por meio da participação
ativa neste processo. (DAVINI, 1999)

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para contemplar uma
prática pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica? [...] Não se trata de negar a
pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas de retomá-las com um posicionamento crítico e
reflexivo que enriqueça a produção do conhecimento em um novo paradigma. (BEHRENS, 2006)

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo contrário, além
de serem imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se aplica sempre a um
objetivo ou assunto que requer ser assimilado.

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, criativo,
inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar condições para que
o aluno possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará
como resultado do aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas
mudanças provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados
como objetivos específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque
causas e consequências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione
métodos e técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc.

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no processo
de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o planejamento de atividades que
surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, envolvendo
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participação individual e em grupo, convivência com a diversidade de opiniões, oportunidade de
autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de aprender a
aprender.

Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas sempre no mesmo
sentido, de acordo com Davini (1999),

Prática/Realidade-Reflexão-Teoria-Seleção de Princípios e
Métodos para Ação Futura - Nova Prática/Transformação da Realidade.

Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple atividades
estruturadas, alguns passos devem ser trilhados:
•

Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;

•

Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o desenvolvimento
de tais conjuntos de conteúdos/competências;

•

Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização anterior;

•

Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como estruturas
pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns de aprendizado;

•

Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades
estruturadas supervisionadas. Obs.: As atividades poderão ser interdisciplinares, ou seja, uma
mesma atividade poderá atender várias disciplinas;

•

Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano social do
aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a busca de conhecimentos
desenvolvidos nas disciplinas curriculares que contemplem atividades estruturadas, e que
reverterão em ação.

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas aquelas em que
o professor é o principal ator, quando faz demonstrações, resumos, sínteses etc; as que estão
descontextualizadas dos conteúdos das disciplinas a que se referem; as que não têm caráter
significativo.

As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da disciplina, enquanto as
atividades complementares referem-se ao curso como um todo e à formação geral do aluno.
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O Curso de Pedagogia usa como atividades estruturadas: os estudos de casos, o desenvolvimento de
projetos, a busca de informações sobre temas específicos, entre outras. As atividades estruturadas são
definidas no processo de construção dos planos de aulas e também discutidas pelo Núcleo Docente
Estruturante, com atualização periódica.

6.2 Tecnologias de informação e comunicação - TICs - no processo ensino-aprendizagem

Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no contexto relacionado ao
processo ensino-aprendizagem, existem vários recursos didáticos capazes de tornar realidade o
projeto pedagógico do curso de Sistemas de Informação. Assim, podemos destacar algumas TICs.

6.2.1 Sistema de Informações Acadêmicas (SIA)
Plataforma de caráter administrativo, no qual o aluno tem acesso aos seus processos acadêmicos, ao
atendimento virtual, à consulta de notas, datas de prova, requerimentos, além de outras opções.

Também
alguns

há

aspectos
relacionados
diretamente

gestão

à

acadêmico-

administrativa do curso que são disponibilizados para o aluno, facilitando assim a obtenção de
informações sobre a progressão na(s) disciplina(s) oferecidas no curso. Nesse caso, o aluno pode
visualizar claramente as disciplinas já cursadas e as em andamento, bem como tempo de acesso,
tempo de permanência por tópico de conteúdo etc.
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6.2.2 Sistema Webaula
Plataforma, além do ambiente da sala de aula, onde são apresentadas ferramentas pedagógicas da
estrutura curricular, como, por exemplo, planos de ensino, planos de aula, atividades estruturadas,
exercícios de reforço de aprendizagem, mapas conceituais.

Por meio deste Sistema é possível criar um chat através de fórum, onde o aluno pode interagir com o
professor, para tirar dúvidas, e com seus colegas para discutir assuntos pertinentes à aula, tornandose uma ferramenta valiosa para a aprendizagem ser efetivada.

Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca tradicional, há a
Biblioteca Virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do conhecimento, além das de domínio
público. Esta ferramenta pedagógica cria oportunidade de acesso a textos científicos, de pesquisa online, de complementar leitura de textos impressos, possibilitando, inclusive, anotações e postagem de
comentários críticos.

No ambiente da sala de aula, alunos e professor também interagem utilizando objetos de
aprendizagem e recursos de multimídia. É importante ressaltar que as TICs constituem na verdade,
um complemento representativo do Sistema de Informações para o cumprimento do Projeto
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Pedagógico do Curso, contribuindo, assim, para favorecer nos alunos o desenvolvimento da
autonomia nos estudos e da investigação científica, entre outros.

6.2.3 Game Center
Plataforma onde o aluno aprende de maneira gratuita. Para tanto foi desenvolvida uma plataforma
(http://gamecenter.estacio.br/site/) em que o aluno independente do curso que estiver matriculado
poderá participar do Game de sua preferência.

Os games oferecidos são:
•

Top ENADE – Game em formato de quiz para avaliar os conhecimentos e para a prova do
ENADE.

•

O Gestor – Jogo de simulação de situações do dia-a-dia de trabalho de um gestor de empresa
(jogador) em ambientes como um supermercado (comércio) uma fábrica de eletrônicos
(Indústria) e uma produtora de aplicativos para smartphones (Serviços).

•

Quiz O Globo – é um game para o aluno avaliar seus conhecimentos sobre assuntos gerais.
Nele o discente encontra questões que foram noticias no Jornal O Globo e fizeram parte da
história do Brasil e do mundo, com referência às matérias disponíveis no acerbo do jornal.

•

Eng Master – Simulação de situação do dia-a-dia de um trabalho de um engenheiro (jogados)
atuando em um escritório de gestão de projetos. Aqui o jogador começa sua carreira como
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assistente dentro do escritório e recebe casos para resolver utilizando seus conhecimentos
gerais em engenharia.
•

TOP CPA - Quiz em formato de game no qual o aluno pode avaliar seu desempenho em
relação ao conteúdos abordados nas provas de certificações em Produtos de Investimento
(aplicadas pela ANBIMA)

•

Top OAB – é um quiz em formato de game no qual o aluno disputa pontos e prêmios. Além
de avaliar seu desempenho em relação aos conteúdos das provas da primeira fase do Exame
da Ordem.

•

Dr. Anatomia – Primeiro jogo educacional em 3D da Estácio, dentro da área da Saúde criado
para o aluno testar seus conhecimentos básicos no tema através da identificação da correta
nomenclatura de objetivos anatômicos exibidos de forma aleatória.

•

Meus Direitos – simula o atendimento de clientes em um escritório de advocacia.

•

Petro Game – Quis em formato de game no qual o aluno disputa pontos e prêmios, além de
avaliar seu desempenho em relação aos conteúdos sobre Engenharia de Petróleo.

•

Top CFC – Quiz em formato de game no qual o aluno disputa pontos e avalia seu desempenho
em relação aos conteúdos abordados no Exame de Suficiência do Conselho Federal de
Contabilidade.

Outras ações também são realizadas ao longo da formação dos discentes, como a parceria com a
coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Redes de Computadores que
ministram todo ano curso para utilização do Excel, ferramenta importante para os diferentes contextos
da gestão escolar. Como também, curso de Prezzi, que é um software criado a partir da concepção de
conexões neurais superando a forma linear proposta pelo Power Point.
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Além das ações afirmativas envolvendo o capital intelectual da IES para a inclusão digital e a
utilização das TICs no cotidiano formativo dos alunos, a coordenação do curso também está atenda
aos discentes que já possuem experiência na área de tecnologia e educação e busca a valorização dos
mesmos buscando compartilhar saberes.

Como exemplo concreto tivemos a apresentação de Robótica pelo aluno José Carlos Junior que possui
experiência profissional na área de tecnologia educacional.
Em 2017, o aluno agora egresso, retorna a casa para realizar uma oficina de Robótica Educacional,
para os alunos do sexto semestre.
Em 2018, tivemos na 6ª Semana da Sustentabilidade a Aluna Maria Helena de Conti, juntamente,
com a aluna Ellen Jackeline, palestrando sobre Educação Ambiental, uma análise crítica do papel da
escola na Educação Ambiental desde os anos iniciais do Ensino Básico.

6.2.4 Biblioteca Virtual

Além do acervo disponibilizado fisicamente na unidade, a Faculdade Estácio de Santo André oferece,
ainda, acesso à Biblioteca Virtual, plataforma de conteúdo online que permite a alunos e professores
acesso a centenas de obras bibliográficas por meio da internet. O aluno pode fazer a busca de livros
e, na própria tela, folhear e fazer a leitura integral da obra. Além disso, ele pode criar notas, com
comentários produzidos por ele, a qualquer momento, em qualquer trecho do livro. A Biblioteca
Virtual cumpre um papel complementar à biblioteca da unidade, disponibilizando livros técnicos e
didáticos, dicionários e códigos, estudos de caso, materiais de pós-graduação e bases de dados.
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Além das bibliografias básica e complementar, anualmente os alunos realizam a leitura de um livro
extra visando à formação global conforme os quatro pilares da Educação para o século XXI:

2013: Qual É a Tua Obra? - Inquietações Propositivas Sobre Ética. Mario Sergio Cortella.

2014: Pedagogia da Autonomia. Paulo Freire.

2015: A cabeça bem-feita. Edgar Morin.

2016: Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. Paulo Freire

2017: Qual É Tua Obra? Inquietações Propositivas Sobre ética. Mario Sergio Cortella.
2018: A cabeça bem-feita. Edgar Morin.

Ainda sobre possibilidades virtuais, a Faculdade Estácio de Santo André também utiliza um sistema
webaula, que garante aos alunos e professores acesso a todos os planos de ensino das disciplinas
presenciais e às suas respectivas Atividades Estruturadas. Assim, como as aulas em forma de

46

conteúdo interativo, em que pode ser utilizado como uma ampliação dos conhecimentos adquiridos
em sala de aula.

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com necessidades
educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política institucional, a Faculdade Estácio
de Santo André vem também desenvolvendo ainda uma série de ações para manter a qualidade de
ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar aos alunos com necessidades
educacionais especiais as condições necessárias para o seu pleno aprendizado.

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais
nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos proclames de uma Educação
Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos com necessidades
educacionais especiais na IES, através de uma prática pedagógica, que esteja centrada na
aprendizagem desses alunos.

6.2.5 Material Didático Institucional

A concepção atual do modelo de ensino da instituição prevê a organização de material didático para
cada uma das disciplinas do curso. Sendo assim, para cada disciplina há um material didático, com a
organização dos pontos principais da disciplina que serve como leitura complementar. O material
didático é próprio e ofertado a todos os alunos por meio do ambiente virtual SAVA, disponíveis para
impressão completa da obra específica de cada disciplina. Além do material disponibilizado na Sala
de Aula Virtual - SAVA, o aluno é contemplado com material didático virtual, de acordo com o
previsto no Plano de Ensino da disciplina (se for o caso). Tal material, organizado em fascículos,
oriundos de capítulos de obras renomadas na área em questão, contempla o conjunto de leituras da
bibliografia essencial do curso, de modo a permitir o acesso à informação acadêmica peculiar a cada
disciplina.

Até 2014 os alunos recebiam a cada semestre o Material Didático, acondicionado em embalagem
específica, em sua casa, via correios. O material didático customizado para o aluno era fruto de uma
parceria entre o Grupo Estácio e a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), que,
através das editoras de livros no Brasil, disponibiliza o conteúdo de suas obras de forma fracionada,
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remunerando adequadamente os autores. Além de estimular a leitura e avançar em direção à
qualificação do ensino - uma das principais metas da Instituição -, entende-se que a ação evita milhões
de cópias ilegais de livros didáticos em todo o País.

A partir de 2015 a Estácio inaugura uma nova era na oferta do Material Didático. Por meio de
plataforma denominada Leitor Estácio (www.estacio.br/leitorestacio) que o aluno pode baixar em até
cinco mobiles diferentes. Essa ação além de contribuir com: a) sustentabilidade financeira da
instituição; b) acesso rápido ao conteúdo do material didático em diferentes dispositivos (que após
baixado o aplicativo pode acessar sem estar conectado ao sinal de internet); c) sanar problemas
referentes a logística da entrega do mesmo (como greve de correios e caminhoneiros; d) contribuir
com a redução da utilização de celulose irá contribuir para que o aluno possa atuar cada vez mais em
plataformas digitais e ter fácil acesso ao material didático utilizado em disciplinas já cursadas, já que
o dispositivo permite que o discente armazene as informações anteriores.

Também atenda às necessidades dos alunos com dificuldades visuais a Estácio disponibiliza na
plataforma do Leitor Estácio a transformação do texto escrito em som, a fim de oferecer aos alunos
com dificuldades visuais acessibilidade pedagógica e autonomia ao conteúdo disponibilizado por
meio virtual.
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Em 2017, a maior parte das disciplinas, recebe um livro próprio institucional, produzidos pelos
próprios docentes da instituição.

Ressalta-se que em consonância com o PDI, a Instituição privilegia em sua proposta educacional a
adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino e que considerem
a experiência concreta do estudante como ponto de partida do trabalho pedagógico. Nesse sentido, e
de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os currículos dos Cursos ofertados na IES são
desenvolvidos na perspectiva da educação continuada. São concebidos como uma realidade dinâmica,
flexível, propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e
as atividades facilitadoras da construção de competências e sua organização obedece aos princípios
da flexibilização, interdisciplinaridade e contextualização.
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7. MATRIZ CURRICULAR

A organização dos currículos obedece aos princípios de flexibilização, interdisciplinaridade e
contextualização.

7.1 Flexibilização curricular

A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o
desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo
específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, habilidades e
atitudes formativas em outras áreas profissionais.

A flexibilização do currículo se caracteriza, tanto pela verticalidade, quanto pela horizontalidade. A
flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber, ao longo do período de
formação.

Além das disciplinas obrigatórias e eletivas que constam da estrutura curricular do Curso de
Pedagogia, os alunos têm a possibilidade de cursar outras disciplinas do seu interesse que constam da
estrutura curricular de outros cursos de graduação da Universidade. Esta iniciativa permite ao aluno
ampliar sua formação em qualquer campo do conhecimento. Os créditos obtidos constarão no
histórico escolar do aluno, como disciplinas extracurriculares, favorecendo o seu enriquecimento
curricular.

A flexibilização curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins de
integralização do curso, de várias atividades acadêmicas complementares. Essas atividades são
importantes para a formação do aluno e constituem o pilar de apoio para diversidade, proporcionando
o cenário no qual o aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas alternativas de percurso
curricular.

O Curso de Pedagogia, a cada semestre, organiza uma série de atividades complementares oferecidas
aos alunos no seu campus acadêmico. Para a integralização curricular, ao longo do processo de
formação, o aluno deverá cumprir o mínimo de 200 (duzentas) horas de atividades complementares.
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Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a ampliação das
experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Propiciam, de tal forma, uma
melhor compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração
teoria/prática, a integração universidade/sociedade, orientando os alunos para a solução de problemas
enfrentados na atuação profissional e no contexto local.

7.2 Interdisciplinaridade

A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a integração do
conhecimento. Visa superar uma organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas como
realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A
interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e uma percepção
sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do saber.

A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios causados pela
fragmentação disciplinar, resultante da compartimentação que marca a produção científica de caráter
positivista. A integração entre as disciplinas do currículo condições para a pesquisa e para a criação
de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a complexidade da realidade. Propicia a
reorganização e a recomposição dos diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento de
intercâmbios cognitivos.

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a compreensão da
relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, consequentemente, os processos
de intervenção e busca de soluções. Expressa, ainda, a necessidade de reconstruir o pensamento em
novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com
a incerteza.

A interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma comunicação
reduzida entre as disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais geral, no qual as disciplinas
em contato são modificadas, passando a depender claramente uma das outras. Promove, portanto,
intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as disciplinas.
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As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, pois as
definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados em
torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas
por várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar problemas que transcendem os limites de
uma disciplina concreta e para detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a
interdisciplinaridade favorece a realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em
outros contextos e contribui para ampliar a motivação para aprender.

Para garantir a possibilidade de um trabalho interdisciplinar, a principal estratégia empregada foi a
definição de eixos temáticos para cada período do curso, conforme consta na relação abaixo e nos
quadros apresentados posteriormente:
•

1º período: Sociedade, Cultura, História e Educação;

•

2º período: Sociedade, Cultura, História e Educação;

•

3º período: Espaços Educativos: Aprendizagem e Subjetividade;

•

4º período: Construção do Conhecimento e Ensino;

•

5º período Espaços Educativos Aprendizagem e Subjetividade;

•

6º período: Políticas Públicas e Gestão Educacional;

•

7º período: Currículo e Organização do Espaço Escolar;

•

8º período: Ética, Trabalho, Educação e Compromisso Social.

Tais eixos temáticos foram pensados para propiciar a integração das diferentes disciplinas
selecionadas para cada período, com isso, estamos buscando também uma relação mais estreita entre
a teoria e a prática, uma reflexão mais aprofundada da realidade, uma vez que a discussão do suporte
teórico acontece de forma ampliada na ação e sobre a ação.

Desta forma, os eixos temáticos poderão favorecer o princípio da interdisciplinaridade, propiciando
uma integração horizontal entre as diversas disciplinas que compõem o currículo de cada período e
uma integração vertical, dada a interdependência entre os diferentes eixos estabelecidos.

Compreendemos que uma formação global, exigência da Educação contemporânea, só é possível
quando existe um processo de formação que contemple, além dos conteúdos pedagógicos, a
interdisciplinaridade como promotora do pensar crítico e reflexivo dos nossos alunos.
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7.3 Contextualização

A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos e do
ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano
dos alunos e com o contexto social.

Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem à realidade
local e regional, articulando as diferentes ações curriculares às características, demandas e
necessidades de cada contexto.

Na proposta do nosso curso três dimensões organicamente relacionadas estão sendo contempladas na
formação de nossos alunos: docência, gestão e pesquisa.
•

A docência confere a identidade do Pedagogo no campo específico de intervenção
profissional na prática social nos diferentes âmbitos e especialidades da prática
educativa; o processo de construção do conhecimento no indivíduo inserido no seu
contexto; a identificação de problemas educativos e a proposição de alternativas
criativas e viáveis às questões da qualidade do ensino, assim como respostas que visem
superar a exclusão social.

•

A gestão concebida como processo político-administrativo-pedagógico e educacional,
através do qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada nas
diferentes formas de gestão e organização de processos educativos, no planejamento,
execução e avaliação de propostas pedagógicas, nos diferentes espaços sociais.

•

A pesquisa, como princípio educativo e transversal as duas dimensões anteriores, trata
de questões que emergem da vivência e da reflexão, articulando teoria e prática,
dialogando com os diferentes conhecimentos e áreas de conhecimentos, configurandose como um exercício de organização e produção de conhecimentos aprendidos e
permanentemente reelaborados. Buscando analisar e compreender a realidade na qual
ocorrem processos educativos e, consequentemente, da produção de conhecimento
sobre os mesmos, ao mesmo tempo em que possibilita a reflexão sobre a própria
prática profissional, referenciada na perspectiva anterior e a tomada de decisões que
permitam articular os níveis da teoria e da prática.
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Com estas dimensões, contemplam-se os campos de atuação do pedagogo, que tendo a base para a
formação docente, também é chamado a exercer outros papéis, em outras funções educativas: gestão e
pesquisa. Esta perspectiva rompe com a visão tecnicista de separar saber, fazer e atitudes, a teoria e a
prática. Aí nosso compromisso de oferecer uma formação que respeite a nossa vocação, o nosso
interesse, a demanda regional e sua função social. Essas concepções estão na base da organização da
estrutura curricular proposta para o curso de Pedagogia, que por sua vez abrange duas partes interrelacionadas: os conteúdos básicos, de fundamentos e docência e a parte diversificada ou de
aprofundamento.

Nossa intenção é de oportunizar ao nosso aluno contatar com a Prática Pedagógica ao longo do curso,
mediante três modalidades: a primeira percebida como instrumento de integração do aluno com a
realidade social e do trabalho de sua área/curso, buscando dialogar com as disciplinas do currículo; a
segunda como instrumento de iniciação à pesquisa e ao ensino, na forma de articulação teoria e
prática, e, a terceira destinada à iniciação profissional, nos espaços profissionais, através de ações de
observação, participação e atuação.

O Curso de Pedagogia, corresponde a 3.336 horas, distribuídos em 8 semestres letivos sendo:

Indicadores do Curso:
Disciplinas Obrigatórias:
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Disciplinas Optativas:

0

Disciplinas Eletivas:

13

Total de Créditos Pagos:

134

Total de Períodos:

8

Média de Disciplina por Período:

6,25

Composição da Carga Horária do Curso
Atividades Complementares:

110

Estágio (Fora da Matriz):

0

Disciplinas Obrigatórias:

3154

Carga Horária das Eletivas

72
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Total

3.336

Sua matriz curricular foi construída após análise tendo em vista o estudo dos princípios políticos,
filosóficos, epistemológicos e pedagógicos e perfil do egresso, presentes nos Projetos Político
Pedagógico, Diretrizes Curriculares Nacionais e Projeto Institucional.

Buscamos pontos de convergências, a fim de construirmos algo muito próximo dos fundamentos
presentes nos desenhos do curso nas diferentes unidades. Assim o foco foi Docência e Gestão da
Prática Pedagógica. Também buscamos diferenciais apontados em alguns Projetos Pedagógicos que
pudessem agregar valores ao projeto nacional. Lembramos que a matriz é apenas uma representação
do currículo, e suas disciplinas e o conjunto de conhecimentos tratados por elas foi pensado a partir
dos objetivos, competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento dos alunos, na busca
do perfil traçado para o egresso.

O Processo de Formação dos alunos foi organizado por Núcleos de Disciplinas com objetivos
específicos, cujos conhecimentos serão atravessados por eixos temáticos que expressam questões e
aspectos da realidade social mais ampla e realidade específica profissional, segundo quadro a seguir:

7.1 Núcleos de formação

Para atingirmos os objetivos acima propostos a matriz curricular foi concebida levando em
consideração quatro Núcleos de Formação, a saber: 1º) Formação básica; 2º) Formação intermediária
profissional; 3º) Formação complementar profissional e 4º) Formação em pesquisa e prática em
educação.

7.1.1 Eixos correspondentes

A partir dos quatro núcleos de formação, acima apresentados, foram criados nove eixos, a saber: a)
Educação, história, cultura e conhecimento; b) Interpretação, produção textual e cientificidade; c)
práticas inclusivas e diversidade cultural; d) princípios, concepções e métodos da educação infantil;
e) princípios, concepções e métodos dos anos iniciais do ensino fundamental; f) formação profissional
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e gestão pedagógica e educacional; g) gestão e desenvolvimento das organizações; h) projeto de
integração dos eixos – transversal e i) prática de ensino e estágio supervisionado.

Eixo correspondente
1º Período
Desenvolvimento da memória cultural /
Educação das Relações Étnico-Raciais /

Língua Portuguesa

Ensino da história e cultura afrobrasileira
Desenvolvimento da memória cultural /

Filosofia da Educação
História

dos

povos

Inclusão digital e social
indígenas

e

afrodescendentes

Educação das Relações Étnico-Raciais
Desenvolvimento da memória cultural /

História da Educação

Educação das Relações Étnico-Raciais

2º Período
Psicologia

do

desenvolvimento

e

da

aprendizagem

Inclusão digital e social
Desenvolvimento da memória cultural /
Educação das Relações Étnico-Raciais /

História da Educação no Brasil

Ensino da história e cultura afrobrasileira
Desenvolvimento da memória cultural /

Filosofia da educação brasileira

Inclusão digital e social
Inclusão

Planejamento de Carreira e Sucesso

Digital

e

Social/Desenvolvimento da memória
cultural

3º Período
Educação Especial

Inclusão digital e social

Conteúdo, metodologia e prática de ensino da
arte

Desenvolvimento da memória cultural /
Educação das Relações Étnico-Raciais /
Políticas de educação ambiental

4º Período
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Educação sexualidade e gênero

Inclusão digital e social

5º Período
Conteúdo, metodologia e prática do ensino de
ciências e educação ambiental.

Políticas de educação ambiental

Educação e Economia Política

Desenvolvimento da memória cultural

6º Período
Educação profissional: teoria e prática

Desenvolvimento da memória cultural

Informática aplicada à educação

Inclusão digital e social

7º Período
Tópicos em Libras: surdez e inclusão

Inclusão digital e social

8º Período
História

dos

afrodescendentes

povos

indígenas

e
Educação das Relações Étnico-Raciais

57

7.2 Matriz

1º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

Língua Portuguesa

Obrigatória

36

0

0

Aspectos Antropológicos e sociológicos da

Obrigatória

36

0

44

História da Educação

Obrigatória

36

0

0

Pesquisa e prática em Educação I

Obrigatória

36

0

0

Filosofia da Educação

Obrigatória

36

0

0

Cultura Brasileira e história dos povos indígenas Obrigatória

72

0

0

educação

e afrodescendentes
TOTAL: 06 Disciplinas
2º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

Educação Inclusiva

Obrigatória

36

0

0

Filosofia da Educação

Obrigatória

36

0

0

Pesquisa e prática em educação II

Obrigatória

36

0

0

Psicologia da Educação

Obrigatória

36

0

44

Filosofia da Educação Brasileira

Obrigatória

36

0

0

Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional Obrigatória

36

0

0

Didática

72

0

44

Obrigatória

TOTAL: 07 Disciplinas
3º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

Psicologia

da

Aprendizagem

e

do Obrigatória

Desenvolvimento
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T

P

AE

36

0

44

Conteúdo e Metodologia e prática do ensino nas Obrigatória

36

36

0

creches e educação infantil
Informática Aplicada a educação

Obrigatória

36

36

0

Conteúdo, metodologia e prática de ensino da

Obrigatória

36

36

0

Metodologia e prática de alfabetização e Obrigatória

36

36

0

arte

letramento
Pesquisa e prática em educação III

Obrigatória

36

0

0

Sociologia da Educação

Obrigatória

36

0

0

TOTAL: 07 Disciplinas
4º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

Educação sexualidade e gênero

Eletiva

36

0

0

Pesquisa e prática em educação IV

Obrigatória

36

0

22

Prática de ensino e estágio supervisionado em

Obrigatória

36

0

66

Obrigatória

36

36

0

Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Obrigatória

36

36

0

36

36

0

docência da educação infantil
Conteúdo, metodologia e prática de ensino de
educação física

Língua Portuguesa
Conteúdo, metodologia e prática do ensino da

Obrigatória

matemática
TOTAL: 06 Disciplinas
5º PERÍODO

Conteúdo, metodologia e prática de ensino da

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

Obrigatória

36

36

0

história e geografia.
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Obrigatória

36

36

0

Tópicos Especiais em Educação

Obrigatória

36

0

0

Prática de ensino e estágio supervisionado em

Obrigatória

36

0

66

Planejamento Educacional

Obrigatória

36

0

0

Pesquisa e prática em educação V

Obrigatória

36

0

22

Fundamentos da educação de jovens e adultos e Obrigatória

36

0

0

Conteúdo, metodologia e prática do ensino de
ciências e educação ambiental

docência do ensino fundamental

educação popular
TOTAL: 07 Disciplinas
6º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

Pesquisa e prática em educação VI

Obrigatória

36

0

66

Educação Economia e Política

Obrigatória

36

0

0

Prática de ensino e estágio supervisionado em Obrigatória

36

0

66

docência

em

disciplinas

pedagógicas

da

educação profissionalizante
Educação profissional: teoria e prática

Obrigatória

36

0

0

Avaliação da aprendizagem

Obrigatória

36

0

0

Supervisão e orientação pedagógica

Obrigatória

36

0

0

Tecnologia e Novas Mídias

Obrigatória

36

0

0

TOTAL: 07 Disciplinas
7º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

Prática e estágio supervisionado em Gestão das Obrigatória

T

P

AE

36

0

66

36

0

0

organizações escolares
Tópicos em Libras: surdez e inclusão

Obrigatória
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Obrigatória

36

0

0

Currículo: teoria e prática

Obrigatória

36

36

0

Pesquisa e prática em educação VI

Obrigatória

36

0

66

Gestão escolar: teoria e prática

Obrigatória

36

36

0

Orientação educacional

Obrigatória

36

0

0

Políticas públicas e organização da educação
básica

TOTAL: 06 Disciplinas
8º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

Pedagogia nas instituições não escolares

Obrigatória

36

0

44

Avaliação institucional

Obrigatória

36

0

44

Prática e estágio supervisionado em gestão das Obrigatória

36

0

66

organizações não escolares
Psicologia institucional

Obrigatória

36

0

0

TCC em Pedagogia

Obrigatória

36

0

0

Educação ambiental

Eletiva G1

36

0

0

TOTAL: 06 Disciplinas
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8. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS

8.1 Educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira

Em relação ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afrobrasileira e Africana - (CNE/CP Resolução
1/2004), no Curso de Pedagogia, estas questões são tratadas da seguinte forma:
•

No projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de diferentes
disciplinas;

•

Em disciplinas como Análise Textual, que trata as questões socioculturais, refletidas por
meio

de

textos;

e

em

atividades

extracurriculares,

Atividades

Acadêmicas

Complementares, eventos, extensão com o objetivo de fornecer conhecimentos acerca da
formação destas sociedades e da sua integração nos processos físico, econômico, social e
cultural da Nação Brasileira.

8.2 Educação Ambiental

Quanto à Educação Ambiental - EA, de acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999 e o Parecer
CNE/CP nº 14/2012, de 6 de junho de 2012, a mesma está representada pelos processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua
sustentabilidade. A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã,
responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com
o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a
partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se integram. A EA avança na
construção de uma cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental.

Desta forma, o projeto pedagógico e a matriz curricular do curso de Pedagogia apresentam a educação
ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, representando um eixo
transversal em atividades curriculares dos cursos, como tema de iniciação científica e pesquisa, entre
outras.
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Vale destacar também o importante papel que desempenha no estudo da ética ambiental das
atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes.

A temática está contemplada na disciplina de Análise Textual, que trata questões ambientais,
refletidas por meio de textos e em atividades extracurriculares, Atividades Acadêmicas
Complementares, eventos, no Programa de Extensão.

Aproveitando a proximidade com o parque Prefeito Celso Daniel, a disciplina de Cont., Met. e Prát.
de Ensino de Ciência e Educação Ambiental realiza atividades in loco propiciando ao aluno o estudo
do meio e percepção real dos conteúdos abordados na disciplina.

Feiras, seminários e produção de peças como brinquedos materiais pedagógicos também abordam a
conscientização ambiental dos alunos conforme eventos realizados nos anos de 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017.
•

s

•

Encontro interdisciplinar: reciclagem;

•

Semana Cultural: inclusão & Sustentabilidade;

•

Mostras de arte;

•

I Encontro em pais e alunos;

•

Feira de empreendedorismo;

•

Oficinas de construção de brinquedos.

Atividades Acadêmicas Complementares por eixo temático
Ano Atividade

Eixo Temático
Desenvolvimento

2013 Cine Educação: Tempos Modernos

da

Memória Cultural

2013 Cine Educação: Billy Elliot

Educação

das

Relações

Étnico

Racial/

Inclusão

Digital e Social
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2013 Palestra SESC: Diversidade Sexual nas Salas de Aula

Educação

das

Relações

Étnico-

Racial/Inclusão
Digital e Social
Inclusão

2013 Trabalho voluntário SEST SENAT

Digital

e

Digital

e

Social
Inclusão

2013 Espetáculo LIBRAS

Social
Políticas de Educação

2013 Encontro Interdisciplinar: Reciclagem

Ambiental
Desenvolvimento

2014 Filosofia & Educação

da

Memória Cultural
Desenvolvimento

da

Memória
2014 Pinacoteca de São Paulo

Cultural/Ensino
História

e

da

Cultura

Afro-Brasileira
Inclusão

2014 Feira Reatech

Digital

e

Digital

e

Digital

e

Desenvolvimento

da

Social
Inclusão

2014 Coral em LIBRAS

Social
Inclusão

2014 Mês do currículo

Social

2015 Brinquedo Cantado

Memória Cultural
Desenvolvimento

2015 Jornal Filosófico

da

Memória Cultural
Desenvolvimento

2015 45 anos de Estácio - Linha do Tempo

da

Memória Cultural
Desenvolvimento

2015 Exposição SESC: Em contato com a arte

Memória
Cultural/Ensino
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da

da

História

e

Cultura

Afro-Brasileira

2015 Cultura Africana

Educação

das

Relações

Étnico-

Racial/Ensino
História

e

da
Cultura

Afro-Brasileira
2015 Educação & Tecnologia: robótica em sala de aula

Inclusão

Digital

e

Desenvolvimento

da

Social

Memória

2016 Exposição SESC: Lasar Segall

Cultural/Ensino

da

História da Arte.
2016 Espetáculo em Libras

Inclusão Social
Inclusão

2016 Oficina: Excel

Digital

e

Digital

e

Desenvolvimento

da

Social
Inclusão

2016 Feira Reatech

Social

2016 Cine Educação: Escritores da Liberdade

Memória Cultural
Desenvolvimento

2016 Fórum de educação: Escola sem partido, a quem interessa?

da

Memória Cultural e
Politica
Desenvolvimento

2016 Cine Educação: A origem da Vida

da

Memória Cultural
Desenvolvimento

2016 I Semana da Educação: Construindo olhares sobre a prática

da

Memória

Cultural

Educação

das

Relações

Étnico

Racial/

Inclusão

Digital e Social
Desenvolvimento

2017 I Mostra: Partilhando Saberes

Memória Cultural
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da

Desenvolvimento
2017 Encontro Educadores: Palestra Gabriel Chalitta

2017 II Semana da Educação: A importância da reflexão – teoria e prática

da

Memória Cultural

Educação

das

Relações

Étnico

Racial/

Inclusão

Digital e Social
2017 Visita Técnica: Parque Estadual da Cantareira
2017 O parque como Instrumento Pedagógico – Ensino de Ciências

Políticas de Educação
Ambiental
Políticas de Educação
Ambiental
Desenvolvimento

2017 Oficina: ABAYOMI

da

Memória

Cultural

Educação

das

Relações

Étnico

Racial/
Desenvolvimento

2017 Empreendedorismo

da

Memória

Cultural

Educação

das

Relações

Étnico

Racial/
Desenvolvimento

2018 Empreendedorismo na educação

da

Memória

Cultural

Educação

das

Relações

Étnico

Racial/
Políticas de Educação

2018 Semana da Sustentabilidade

Ambiental
Desenvolvimento

2018 Visita técnica: SESC Santo André: exposição
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Memória Cultural

da

Desenvolvimento

2018 III SEMANA DA EDUCAÇÃO – Nova era para a Educação

Memória

Cultural

Educação

das

Relações

Étnico

Racial/

Inclusão

Digital e Social

7%

Cultural
Racial
Inclusão Digital e Social

Brasileira
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da

9. ATENDIMENTO AO DISCENTE

O Curso de Pedagogia segue políticas e diretrizes institucionais adotadas pela Faculdade Estácio de
Santo André para efetivar o apoio pedagógico a seus alunos, acreditando que, para que o estudante
possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário associar, à qualidade do ensino
ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante.

As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas na Faculdade Estácio de Santo André
perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários ao pleno
desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e integrados ao ensino,
à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação continuada.

Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno projetos com
distintas finalidades: apoio pedagógico, assistência ao aluno, inserção no mercado de trabalho e
acompanhamento ao egresso.

A primeira relaciona-se ao nivelamento curricular e a segunda às atividades de introdução à formação
do cidadão com as seguintes estratégias:
•

Descrição das políticas de atendimento aos discentes, desde o futuro aluno até o Egresso Ações para o ingresso e manutenção de alunos;

•

Ouvidoria;

•

Tecnologia e Material Didático.

As modalidades de apoio pedagógico adotadas pela IES são: a) de nivelamento, b) de reforço e c) de
complementação curricular, ou seja, atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz
curricular com a orientação de docentes da Faculdade, sob forma de pequenos cursos, oficinas, grupos
de estudo online, através da sala de aula virtual.

Com esses projetos, Faculdade Estácio de Santo André vem contribuindo para uma melhor formação
do aluno, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver
competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos
de graduação e de graduação tecnológica.
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Conforme já citado anteriormente, diferentes ações voltadas a uma melhor formação do discente têm
sido implementadas ao longo do curso, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar
conteúdos e desenvolver habilidades e atitudes, tudo no sentido de atingir-se o perfil desejado para o
egresso. A IES desenvolve um programa de nivelamento, buscando minimizar as deficiências de
conhecimentos apresentados em áreas pontuais pela maioria dos egressos do ensino médio.

9.1 Atividades de Nivelamento

A IES desenvolve um programa de nivelamento para os alunos de graduação, buscando minimizar as
deficiências de conhecimentos apresentados em áreas pontuais pela maioria dos egressos do ensino
médio. A IES oferece modalidades de apoio pedagógico, a fim de dar mais segurança aos alunos na
sua vida acadêmica.

As modalidades de apoio pedagógico adotadas pela IES são: a) de nivelamento, b) de reforço e c) de
complementação curricular, ou seja, atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz
curricular com a orientação de docentes da IES, sob a forma de pequenos cursos, oficinas, grupos de
estudo on line, através da sala de aula virtual.

a) As modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que os alunos desenvolvam
as habilidades e competências necessárias ao cumprimento das atividades propostas pelo
curso. Com elas, pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento apresentada pelos
egressos do ensino médio. Desta forma, tais atividades destinam-se prioritariamente, mas não
exclusivamente aos alunos do 1° período de qualquer curso oferecido pela IES.

b) As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos conhecimentos dos
alunos no decorrer do semestre letivo, resultando do acompanhamento do desenvolvimento
pedagógico dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem do aluno.

c) As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por alunos de qualquer
período, em qualquer curso da IES. Os alunos escolhem a disciplina que desejam cursar para
melhor enriquecer sua formação, atendidas as especificidades de cada disciplina.
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Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntária e gratuita. O aluno poderá
escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às suas
possibilidades.

O acesso se dá por meio do Sistema de Informações Acadêmicas (SIA) em que o aluno entra com seu
login e senha.

Com esse projeto a IES vem contribuindo para uma melhor formação do aluno, procurando suprir
déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver competências, habilidades e atividades,
buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos de graduação e de graduação
tecnológica.

Para fornecer apoio pedagógico aos alunos, a IES dispõe de um ambiente virtual, denominado
Webaula, que vem a ser um canal de comunicação entre aluno e professor. Nele os professores
disponibilizam textos, exercícios e todo material necessário para a disciplina, bem como, mensagens
para a turma, complementando a atuação em sala de aula e favorecendo a concretização de uma
aprendizagem significativa.

Além das modalidades de apoio pedagógico, a IES disponibiliza ao aluno o S.I.A. (Sistema de
Informações Acadêmicas) onde o aluno visualiza suas notas, presenças, cursos de nivelamento e
reforço on line, o sistema webaula e a biblioteca virtual.
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9.2 Núcleo de Apoio Psicopedagógico

O NAP, NÚCLEO

DE

APOIO PEDAGÓGICO

DA

FACULDADE ESTÁCIO

RESPONSABILIDADE DA PROFESSORA SANDRA PULINO,

DE

SANTO ANDRÉ,

SOB

PSICÓLOGA , VISA ATENDER AOS ALUNOS E

PROFESSORES, DE FORMA AMPLA E SISTÊMICA, NO QUE SE REFERE AO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM, A PARTIR DE UMA CONCEPÇÃO DA

IES

COMO UM ESPAÇO DE MEDIAÇÃO ENTRE

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONTEXTOS SOCIAIS, POLÍTICOS,
ECONÔMICOS E CULTURAIS.

A intenção é que o NAP seja um Programa Institucional, e não uma ação pontual, isolada ou setorial.
Atuando em três dimensões, estimulando a formação docente, a qualidade pedagógica e psicossocial
do ensino e aprendizagem universitária e das ferramentas virtuais de educação on line. Para tanto,
estará organizado em três vertentes: PQD (Programa de Qualificação Docente); NAD (Núcleo de
Apoio ao Discente) e NEON (Núcleo de Educação on line).

DESSA

FORMA, A

FACULDADE ESTÁCIO

DE

SANTO ANDRÉ

PROPORCIONA A SEUS ATORES O

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, DESENVOLVENDO AÇÕES QUE ENVOLVAM TODA A INSTITUIÇÃO,
PROCURANDO ATENDER AOS PROFESSORES E ALUNOS POR MEIO DE ATENDIMENTOS , EVENTOS E
PARCERIAS COM OUTROS NÚCLEOS DA INSTITUIÇÃO.

EM 2018, O NAP DA IES ESTÁ O, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DOS CURSOS E
OUTRAS DEMANDAS RELACIONADAS MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE.

NESSE SENTIDO, O NAP TEM COMO OBJETIVO GERAL:
•

Preparar e apoiar psicopedagogicamente os alunos e professores da Faculdade Estácio de
Santo André no processo ensino-aprendizagem.

Objetivos específicos
•

Proporcionar acompanhamento e apoio pedagógico aos alunos e professores da instituição;

•

Sensibilizar os alunos e professores em relação a problemas detectados pelos coordenadores;
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•

Apoiar os professores em suas dificuldades e necessidades com suas turmas;

•

Oferecer assessoria pedagógica aos trabalhos realizados no espaço da instituição;

•

Acompanhar e interferir na relação professor-aluno nos aspectos didáticos das aulas e
subjetivos emocionais;

•

Acompanhar alunos com dificuldades de aprendizagem;

•

Orientar os alunos e professores quanto ao uso das ferramentas de aprendizagem na
modalidade a distância;

•

Intermediar diálogos entre professores e coordenadores com os objetivos de aperfeiçoar a
dinâmica pedagógica.

9.3 Aluno e Mercado de Trabalho

Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho e promover a
ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com a Central de Estágios e Empregos que executa
suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da IES, oferecendo atendimento Virtual.

Para tanto existe portal de vagas de Estágios e Empregos através de um sistema informatizado, a
Central mantém uma parceria com mais de 30 mil empresas para a oferta e divulgação de vagas.
Encaminha os candidatos, legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a
Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente.

O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, campus, coeficiente de
rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil solicitado
pela empresa são encaminhados.

A

Instituição

também

oferece

o

projeto

ACREDITA,

disponível

no

site

http://www.estacio.br/estacioacredita, onde alunos do último período ganham um curso preparatório
para desenvolverem as competências mais requisitadas pelo mercado de trabalho. Além disso, o
currículo do formando será encaminhado para empresas parceiras e consultorias de RH.
9.3.1 Empregabilidade
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Uma preocupação do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Santo André é a participação dos
nossos alunos no mercado de trabalho e também quando egressos.

Para tal, o munícipio de Santo André, bem como, o Grande ABC paulista, apresenta números
satisfatórios de escolas e possibilidades de carreira para os Pedagogos dada a diversidade de
empresas, indústrias e serviços da região.

O Censo de 2013 aponta que o município conta com 51 escolas municipais de Educação Infantil e
Fundamental, 10 Centros Educacionais, 25 creches municipais e 18 conveniadas. Na Educação de
Jovens e Adultos, além do EJA o munícipio conta com 40 classes do programa Brasil Alfabetizador.
Visando unir Educação e lazer o Sabina: Escola Parque do Conhecimento atende escolas e famílias
da região. O munícipio também é servido por uma vasta rede de escolas particulares nos diferentes
níveis de ensino. O Ensino Superior foi iniciado na região logo após a Revolução Industrial, quando
muitas montadoras automobilísticas estavam em busca de mão de obra especializada e a necessidade
de formação de recursos humanos intensificou-se.

O acompanhamento da inserção dos alunos no mercado de trabalho formal é realizado anualmente e
visa mensurar a evolução dos nossos alunos e a aceitabilidade do mercado empregar do entorno.

A base analisada nos últimos dois anos, maturação de 55 alunos durante 2 semestres letivos, relata
um aumento de 48% dos alunos inseridos no mercado consolidando a nossa responsabilidade com a
inserção dos alunos na área de formação.
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10. PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Busca-se promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais
da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as
ao atendimento das necessidades da comunidade regional e local. O currículo é concebido como uma
realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes
ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências.

Pretende-se caminhar em direção a uma dinâmica curricular integradora, capaz de assegurar um
processo de formação amplo, onde as diferentes disciplinas estejam integradas com as atividades
acadêmicas articuladas à formação, tais como: estágio supervisionado/prática profissional e TCC Trabalho de Conclusão de Curso, e, ainda, com as atividades complementares que se materializam
na: monitoria, iniciação científica, extensão e outras atividades.

A pesquisa é incorporada como um dos elementos de formação. Acredita-se que uma das estratégias
capazes de favorecer a formação de tal profissional seja proporcionar aos educandos uma reflexão
sistemática acerca do universo educacional já a partir do primeiro período do curso. Isso nos levou a
inserir na matriz curricular um conjunto de disciplinas que integra o eixo: Pesquisa e Prática em
educação, e que está presente em todos os períodos do curso.

Em se tratando de um eixo presente ao longo dos oito semestres previstos, o trabalho a ser construído
junto aos alunos deve necessariamente apresentar uma articulação entre os diferentes períodos dessas
disciplinas, tendo em vista a garantia de um gradual aprofundamento dos princípios científicos. Ou
seja, nosso objetivo é desenvolver um gradual aprendizado do olhar e de uma atitude científica,
instrumentos que se fazem necessários para uma posterior produção científica e acadêmica
(monografia), exigida como trabalho final do curso.

Nesse sentido, partindo do desafio colocado para os professores desse eixo temático, de apontar os
princípios gerais e específicos do eixo em cada momento do curso, optamos por elencar e
problematizar através do presente texto alguns conceitos-chave fundamentais no processo de
entendimento e construção do que denominamos “conhecimento científico” das ciências humanas e
sociais, em que se insere o campo da pedagogia.
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As atividades de pesquisa visam a despertar no aluno em formação a atitude investigativa. É tarefa
do professor da Educação Básica desenvolver em seus alunos uma postura investigativa. Este
desenvolvimento só será efetivado se o próprio professor tiver este tipo de postura.

A postura investigativa contempla uma atitude de constante busca de compreensão dos processos de
aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos, assim como a autonomia para interpretar a realidade
e os conhecimentos que se propõem a ensinar. Por isto, o ensino e aprendizagem dos conteúdos
escolares da Educação Básica serão um foco relevante para o ensino da investigação.

Os procedimentos básicos a serem utilizados devem ser: o registro, a sistematização de informações,
a análise e a comparação de dados, o levantamento e a verificação de hipóteses e outros. A partir
destes procedimentos básicos de pesquisa, o trabalho será uma monografia.

A própria matriz curricular já demonstra uma preocupação com a formação do profissional cidadão
no momento em que promove, desde o primeiro período, um processo de diálogo dos alunos do Curso
de Pedagogia com a Comunidade, buscando identificar suas necessidades, dificuldades e problemas.
Esse procedimento é realizado pela disciplina PPE (Pesquisa e Prática em Educação), e está
consubstanciado pelos eixos temáticos, para que em seu percurso universitário o aluno, tendo
oportunidade de entender os problemas sociais observados e vivenciados, obtenha um suporte teórico
que o auxilie na sua intervenção sobre as questões educacionais evidenciadas.

A Faculdade Estácio de Santo André também conta com o Programa de Iniciação Científica,
coordenado hoje, pela Prof. Dra Juliana Primi, estruturado no início de 2015. Para formalização do
programa de Iniciação Científica foi elaborado Edital de convocação para seleção de projetos de
iniciação científica para o período de 2015/2016, onde são disponibilizadas todas as orientações e
regras do programa, o que ocorre semestralmente.

Também foi organizado o Comitê de Iniciação científica com os professores abaixo relacionados:

Nome

Titulação

Área de Conhecimento

Alessandra Pereira Majer

Doutora

Exatas e Engenharias

Juliana Primi Braga

Doutora

Educação e Licenciaturas

Luiz Carlos Corrêa

Doutor

Ciências Jurídicas
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Mirian Queiroz de Souza Daniel

Mestre

Educação e Licenciaturas

11. EXTENSÃO – Projetos

Em 2017, iniciamos os trabalhos com a finalidade de estreitarmos os laços entre a comunidade e a
instituição. Em maio envolvendo alunos, professores e comunidade local iniciamos o projeto I Mostra
de Pais e Alunos: Partilhando Saberes, nele oferecemos um diálogo entre pais e alunos do curso de
Pedagogia em como auxiliar os filhos no processo educacional, diversas atividades foram propostas
à comunidade local. A saber: Palestras: Leitura para Bebês e Como Auxiliar seu Filho no Processo
de Alfabetização. Oficinas: Jogos educativos para crianças nas faixas etárias de 0 a 3anos e de 5 0 8
anos e Feira do Livro.
Iniciamos a confecção do produto final dos estágios, em 2017, foram doados brinquedos
desenvolvidos pelos alunos do curso e doados a uma escola pública da região, o projeto foi nomeado
de: O agradecimento do conhecimento teórico sobre a prática.

12. TCC – Trabalho de Conclusão de Curso
Ao longo de todo o curso, a partir da “Pesquisa e Prática em Educação I”, os alunos constroem uma
atitude investigativa sobre o cotidiano educacional, atitude esta que os situa como professores
pesquisadores, intelectuais, reflexivos e responsáveis pela recriação permanente da prática
pedagógica em espaços escolares e não-escolares.

Há, assim, uma articulação entre as disciplinas que constituem a fundamentação para o
desenvolvimento e construção do conhecimento em trabalhos de pesquisa individual do aluno que se
traduzirá na monografia, como trabalho de conclusão de curso (T.C.C.).
Especificamente as disciplinas “Pesquisa e Prática em Educação I” até a “Pesquisa e Prática em
Educação VII”, ultimando-se a redação do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, ao fim do oitavo
período, constituem espaço sistemático nessa direção. Em um primeiro momento, os alunos, através
de observação e trocas de experiências, iniciam o processo de construção de saberes sobre o
conhecimento científico e as diversas abordagens de pesquisa, e aos poucos discutem coletivamente

76

as temáticas da pesquisa no campo educacional, organizando e estruturando suas ideias sobre um
tema de seu interesse.

É nesse processo que o Trabalho de Conclusão de Curso, a monografia, começa a ser sistematizada,
individualmente, pelo aluno. Nas disciplinas “Pesquisa e Prática em Educação VII” e “TCC”, ele
recebe orientação específica de um professor do curso para a elaboração final e a conclusão de seu
trabalho. Após seu término, suas reflexões e conclusões são examinadas por, ao menos, mais um
professor do Curso de Pedagogia, que emitirá um parecer formal (por escrito). Eventualmente, este
parecer poderá ser dado por um professor de outro curso da Instituição ou professor de outra
instituição.

O professor orientador será o responsável pela disciplina. Os alunos serão agregados em grupos de
interesse, por sua livre escolha, a partir da “Pesquisa e Prática em Educação V”. Nesta escolha, levase em consideração a afinidade com a linha de pesquisa e o tema do seu TCC. Além disto, junto com
outros alunos inscritos nesta disciplina, o estudante tem aulas semanais obrigatórias. As aulas têm por
objetivo discutir, analisar e refletir com os demais alunos sua produção acadêmica, colaborando e
socializando com todo o grupo as orientações recebidas de seu orientador para a elaboração de um
trabalho científico.

13. ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O Estágio Supervisionado é realizado, ao longo do curso, em Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, em disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade Normal,
ou ainda em modalidades e atividades como Educação de Jovens e Adultos, grupos de reforço ou de
fortalecimento escolar, gestão dos processos educativos, como: planejamento, implementação e
avaliação de atividades escolares e de projetos, reuniões de formação pedagógica com profissionais
mais experientes, de modo a assegurar aos alunos estagiários experiência de exercício profissional,
em ambientes escolares e não-escolares, que amplie e fortaleça atitudes éticas, conhecimentos e
competências, conforme os princípios que norteiam no projeto pedagógico do curso.
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O estágio curricular propicia atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de
trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na relação interinstitucional,
estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário, com a mediação de um professor
supervisor acadêmico. O objetivo do Estágio Supervisionado é proporcionar ao estagiário uma
reflexão contextualizada, conferindo-lhe condições para que se forme como autor de sua prática, por
meio da vivência institucional sistemática, intencional, norteada pelo projeto pedagógico do Curso de
Pedagogia e da unidade campo de estágio.

Durante o estágio, o aluno deverá proceder ao estudo e interpretação da realidade educacional do seu
campo de estágio, desenvolver atividades relativas à docência e à gestão educacional, em espaços
escolares e não-escolares, produzindo uma avaliação desta experiência e sua auto avaliação.

A formação do pedagogo para o exercício profissional, em contextos diferenciados, articula a prática
educativa, o saber acadêmico e a pesquisa. Nessa perspectiva, os Estágios Supervisionados assumem
um papel preponderante.

Ao longo do curso, nas disciplinas de Pesquisa e Prática em Educação, os alunos vão desenvolvendo
uma postura de investigação e reflexão como fio condutor da Proposta Pedagógica do curso. Esse
trabalho é continuado pelas disciplinas específicas de estágio supervisionado, a partir da segunda
metade do curso, quando, de forma sistemática, os alunos participam mais efetivamente do trabalho
pedagógico desenvolvido em escolas e em ambiências educativas de instituições não-escolares, e
elaboram seus relatórios resgatando o suporte teórico trabalhado até então. São momentos em que se
oportuniza aos alunos registrarem a análise da realidade observada numa dimensão propositiva. As
atividades de estágio, no campo, ganham importante significado quando relacionadas à teoria que
aprendem em cada disciplina do currículo. Os encontros semanais dos alunos com os seus
professores-orientadores dos estágios deverão servir para o enriquecimento das experiências
socializadas, através do esforço de entrelaçar o conteúdo da sala de aula com a prática dos estágios.
A prática, aqui, buscada é aquela contextualizada pela teoria, de um lado, e pela pesquisa/ensino, de
outro. Ou seja, toda prática deve estar relacionada com a formação acadêmica.

Os estágios, no Curso de Pedagogia da Estácio Santo André, se desenvolvem a partir do 4º período
do curso e são estruturados da seguinte forma:

78

•

Orientação coletiva em sala de aula pelo professor/a através de leituras sistematizadas,
visando ao desenvolvimento dos saberes adquiridos e/ou superando os conhecimentos
até então construídos.

•

Supervisão individual pelo professor/a responsável através de:
▪

Análise de documentos comprobatórios: formulários e relatórios que permitem
a troca de experiências em sala de aula e a construção de conhecimentos
referenciados pela prática pedagógica.

▪

Visitas in loco, quando necessárias, onde o professor observa como está se
processando a prática pedagógica no ambiente educativo da instituição
parceira, tomando como parâmetro a legislação vigente (Parecer 744/97-CNE).

Em 2017, as vivências dos estágios transparecem em sala de aula com a proposta de uma reflexão
sobre a prática. Os alunos vivenciam e aplicam em sala de aula com os colegas suas experiências que
se transforma em produto final, no ano 2017, houve a construção de brinquedos com materiais
reciclados que foram doados a uma escola pública da região.

13.1 Metodologia do Estágio

A proposta de Estágio Supervisionado é construída a partir da interação entre o professor responsável
pelo estágio supervisionado e a escola ou outra instituição educativa onde se realiza o estágio. Ela
poderá abranger um diagnóstico das necessidades educativas dos funcionários de um setor, o
desenvolvimento ou o acompanhamento de uma atividade de planejamento e/ou avaliação do trabalho
educativo.

O estágio deverá ser acompanhado por um professor da Estácio e um professor da Instituição onde se
dá o estágio, por ela indicado, integrando o aprendido e o vivido.

13.2 Carga Horária do Estágio

79

A partir do quarto período letivo, os alunos iniciam os Estágios Supervisionados. Os estágios, nas
escolas, em diversos níveis de ensino e modalidades, bem como em ambiências educativas de
instituições não-escolares, deverão ser desenvolvidos em um total de 330 h/a. Essa carga horária total
está distribuída em cinco semestres. Conforme a legislação, está prevista a possibilidade de o aluno
ter uma redução de 50% da carga horária, se comprovar atividade docente regular na Educação Básica.

14. ATIVIDADES ACADEMICAS COMPLEMENTARES

As atividades complementares envolvem o planejamento e o desenvolvimento progressivo de
atividades de monitoria, de iniciação científica e de extensão, diretamente orientadas pelos docentes
da instituição.

As atividades acadêmicas complementares articuladas às disciplinas visam a romper com a dicotomia
entre teoria e prática, ensino e pesquisa, ensino e aprendizagem, escola e comunidade, além de
estimular a produção acadêmica.

As atividades acadêmicas complementares AAC (mínimo de 200h) são inseridas no calendário
acadêmico do curso, semestralmente, e oferecidas aos alunos em uma agenda mensal (Jornadas
Pedagógicas, Palestras, Oficinas, Minicursos, Aperfeiçoamento Profissional, Seminários, Visitas
Técnicas etc). Será privilegiada, ainda, a participação em diferentes fóruns de educação, congressos,
cursos de extensão e nivelamento. Podem ser previstas pelo próprio curso e muitas vezes otimizadas
com os outros, dependendo da atividade e do projeto em desenvolvimento. Essas atividades integramse a um Programa mais amplo da Estácio, extensivo a todos os Cursos.

Busca-se, ainda, através dessas atividades complementares, favorecer a participação dos alunos em
atividades variadas em diferentes espaços educativos, como museus, teatros, fóruns de educação,
seminários, congressos, entre outros.

Essa concepção atende às expectativas dos alunos no sentido de compreenderem melhor a sociedade
em que vivem, perceberem as relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, em
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sua totalidade, e colabora-se com a formação de um profissional mais reflexivo, mais crítico, com
maior senso de responsabilidade social.

A produção do conhecimento ao longo do curso se faz necessária a partir de uma interação intelectual
dos conteúdos hierarquicamente organizados e a sociedade em que os alunos estão inseridos. Assim,
a partir do trabalho pedagógico desenvolvido no curso, os alunos vão aos poucos construindo o seu
plano de atividades e buscando caminhos que favoreçam a sua formação profissional.

Parte das atividades previstas pela Instituição é aberta à comunidade, estabelecendo-se um diálogo
constante entre o que se pensa e o que se faz e promovam a integração universidade / sociedade.

As atividades complementares consideradas para tais fins poderão incluir:

a) disciplinas extracurriculares cursadas fora da Estácio em instituição de ensino superior
com reconhecimento oficial, desde que tenham pertinência com os conteúdos
programáticos de disciplinas do curso de graduação;
b) bolsas concedidas pela Estácio (monitoria, PIC, entre outras);
c) bolsas de iniciação científica (PIBIC) concedidas pela Estácio ou por agências de fomento
(FAPERJ, CNPq, entre outras);
d) estágios extracurriculares em instituições conveniadas com a Estácio (em qualquer das
suas unidades);
e) realização de curso regular de língua estrangeira;
f) desenvolvimento de material didático (apostilas, maquetes, fluxogramas, slides,
transparências, vídeos, entre outros);
g) participação em projetos de extensão cadastrados no Curso de Pedagogia;
h) realização de cursos de extensão;
i) participação em concursos de monografia, promovidos ou não pela Estácio;
j) desenvolvimento de pesquisa educacional com produto final;
k) desenvolvimento de pesquisa educacional com produto final publicado em periódico,
obra coletiva ou autoria de livro (texto integral);
l) assistência a congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e
similares, versando sobre temas educacionais ou afins;
m) apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de
trabalho e similares, versando sobre temas educacionais ou afins;

81

n) assistência à defesa de dissertações de mestrado e teses de doutorado e de concurso para
Professor Titular;
o) participação em seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares,
versando sobre temas acadêmicos, mas pertinentes ao conteúdo programático de
disciplinas do curso de graduação;
p) participação em órgãos colegiados do Curso de Pedagogia da Estácio;
q) participação como conferencista, mediador ou debatedor em eventos acadêmicos;
r) organização de eventos educacionais ou do Curso de Pedagogia;
s) participação em programas de assistência educativa, desde que não configurem estágio;
t) participação em intercâmbio ou convênio cultural;
u) visitação a exposições, a mostras de arte e cultura, a acervos museológicos e arquivísticos;
v) assistência a espetáculos cênicos, coreográficos, musicais e cinematográficos
recomendados pelos professores responsáveis pelas disciplinas em que o aluno esteja
matriculado.
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15. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

15.1 Avaliação Institucional

Aspecto relevante é o princípio da auto avaliação como instrumento que favorece o exercício de
análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia
intelectual e uma visão real de sua própria formação.

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso formativo do
aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: A diagnóstica, A avaliação formativa e a
avaliação somativa que, sobretudo, fornece informações e questões que são analisadas para a tomada
de decisão acerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado.

A auto avaliação ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno
produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as
normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os resultados
obtidos pelos alunos e Curso de Sistemas de Informação da Faculdade Estácio de Santo André fará
parte de um sistema mais abrangente de Avaliação Institucional. Apoiada nas diretrizes emanadas da
Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, esta IES orienta seu processo avaliativo com os princípios de
legitimidade, participação, integração, não punição/premiação, compromisso, continuidade e
sistematização.

Essa avaliação é realizada por meio do Sistema de Informações Acadêmicas (S.I.A.) e é
disponibilizada online para todos os alunos e docentes da instituição. Os relatórios servem para que a
Instituição identifique os acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades
envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas,
assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados,
portanto, também servem de base para revisar o planejamento do PDI, bem como dos projetos
pedagógicos de cursos e são apresentados por meio de quadros e gráficos disponibilizados na Internet,
para toda a comunidade acadêmica e por meio de Banner onde são apresentadas as principais
potencialidades e fragilidades assim como as ações de melhoria previstas.

Os resultados das avaliações realizadas pelas comissões do MEC nos processos de autorização e
reconhecimento dos cursos, os dados extraídos da análise do ENADE e o relatório final elaborado
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pela CPA oferecem subsídios para a definição de ações acadêmico-administrativas que visam à
melhoria das condições de ensino, promovendo a atualização do PDI, a reflexão sobre os objetivos
dos cursos, adequação curricular e atualização de ementas e bibliografias. Os cursos são avaliados
continuamente pela auto avaliação (avaliação institucional), realizada pela CPA, pelo colegiado de
curso e o Núcleo Docente Estruturante. O colegiado de curso e o NDE reúnem-se pelo menos, uma
vez por semestre para discutir as propostas pedagógicas que serão desenvolvidas no semestre, para
avaliarem o projeto de curso e eventos. Já os dados coletados pela Comissão Própria de Avaliação
são apurados, interpretados e divulgados em reuniões de colegiado e com representantes de turma. E,
a partir desses resultados, a CPA promove discussões e organiza propostas de ações de melhoria que
são encaminhadas para os colegiados superiores para aprovação e execução.

Observa-se que os resultados das avaliações externas do MEC, como o ENADE, geram ações nos
cursos, a fim de proporcionarem melhorias nas dimensões didático-pedagógica, corpo docente e
infraestrutura.

A Avaliação Institucional Interna é o principal instrumento de coleta de informações sobre a
instituição e os cursos, direcionada ao universo total de alunos e professores (semestralmente) e de
coordenadores e gestores acadêmicos (anualmente). Essa avaliação é realizada por meio do Sistema
de Informações Acadêmicas (S.I.A.) e é disponibilizada online para todos os alunos e docentes da
instituição.

Nas questões pedagógicas respondidas pelos alunos, o objeto de análise é o acompanhamento do
desenvolvimento técnico-didático e metodológico do curso. Para tanto, são avaliadas as orientações
e informações que recebe em relação ao curso, conhecimento do projeto pedagógico, planos de
ensino, sobre aspectos acadêmicos relacionados ao seu curso e esclarecimentos sobre oportunidades
profissionais relacionadas à sua área de formação. Fazem parte da avaliação a integração entre as
disciplinas, oportunidades de participação nas atividades complementares oferecidas pelo curso, a
exigência do curso quanto à qualidade do conteúdo das disciplinas e quantidade de trabalhos e horas
de estudo, o equilíbrio entre teoria e prática e o apoio prestado aos alunos pela coordenação do curso.

Com relação ao corpo docente e aula, os alunos avaliam o domínio do conteúdo da disciplina pelo
professor, a clareza da apresentação da proposta de trabalho da disciplina, a facilidade de transmissão
de conhecimentos e o comprometimento do professor da disciplina com a instituição. Com relação
ao desenvolvimento da aula, os aspectos avaliados são: a articulação entre teoria e prática, o incentivo
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à participação na discussão e expressão de ideias, o esclarecimento de dúvidas, a coerência entre os
procedimentos de avaliação por meio de provas, testes e trabalhos, a discussão dos resultados das
avaliações com os alunos e a utilização adequada do tempo destinado ao desenvolvimento da aula.

Os docentes, em relação ao curso, avaliam a concepção e pertinência do currículo, a adequação do
PPC à formação profissional do aluno, a integração entre os conteúdos das disciplinas, as práticas
pedagógicas, a adequação das atividades complementares e o conhecimento do PPC. Em relação aos
coordenadores, os docentes avaliam a atuação da coordenação do curso, a disponibilidade do
coordenador em atender as demandas e necessidades do curso, a atuação nas atividades acadêmicas
e a atuação no âmbito do curso, o incentivo do coordenador à participação do professor nos projetos,
programas e atividades do curso e da instituição, a oportunidade de participação nas discussões sobre
o PPC e a relevância do conteúdo das reuniões de docentes promovidas.

Os coordenadores avaliam as questões que fazem referência à qualidade do curso: práticas
pedagógicas dos professores, a utilização de metodologias de avaliação eficazes e alinhadas ao
objetivo da disciplina, o cumprimento do plano de ensino, considerando a inserção de inovações e
atualizações de conteúdo, as práticas do professor no sentido de promover a aprendizagem dos alunos
com incentivo à participação, discussão e expressão de ideias nas aulas e o domínio do conteúdo de
todas as disciplinas lecionadas. Avaliam, também, a participação em reunião de curso e eventos
acadêmicos e a busca de novos conhecimentos e procedimentos didáticos para utilizar em sua área de
atuação.

O diretor acadêmico avalia aspectos referentes ao curso e à gestão, os professores e os coordenadores.
As questões que avaliam aos professores fazem referência à assiduidade, pontualidade, cumprimento
de prazos, comprometimento com a aprendizagem do aluno e do programa acadêmico e postura
proativa perante problemas que possam prejudicar o desenvolvimento das atividades de ensino. As
questões que avaliam os coordenadores fazem referência à disponibilidade do coordenador em
atender às necessidades do curso na unidade, no que se refere ao PPC, a agilidade na atribuição de
aulas dos docentes e agilidade nas respostas aos processos de isenção e de equivalências de
disciplinas.
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16. INSTALAÇÕES FÍSICAS

16.1 Área física da Faculdade.

O prédio em que se localiza a Faculdade Estácio de Santo André conta com infraestrutura adequada
a deficientes físicos e cadeirantes, com banheiros adaptados, bebedouros e telefones nas alturas
adequadas, rampas e elevadores, vistoriados e aprovados pelos órgãos municipais competentes.

16.2 Sala de professores em Tempo Integral

A IES disponibiliza espaços de trabalho para os professores em tempo integral, com todos os recursos
de apoio ao desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, como computadores, mesas individuais,
internet e armários.

16.3 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos

A IES possui sala de coordenação, com recursos de apoio ao desenvolvimento de suas atividades
acadêmicas, como computadores, internet, armários, mesas individuais separadas, com identificação
por curso.

16.4 Sala dos Professores

A IES disponibiliza sala exclusiva para os professores, equipada com recursos de apoio como
computadores, internet e armários. Possui ainda um funcionário que faz o atendimento do professor
na entrada e na saída, auxiliando-o no que diz respeito, por exemplo, a orientação de salas, registro
de presença e impressão de diários.

16.5 Salas de Aula

As salas de aula são bem ventiladas, espaçosas para o número de alunos proposto por semestre,
possuem boa acústica e acessibilidade por meio de escadas ou elevadores.
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16.5

Laboratórios de Informática

A IES possui laboratórios de informática que atendem à demanda de alunos do curso de Pedagogia.
A Faculdade Estácio de Santo André disponibiliza aos alunos laboratórios de informática
especialmente montados para atender aos conteúdos das disciplinas que exijam a utilização dos
mesmos, com um total de 02 laboratórios equipados com Pacote Office e acesso a rede.

16.6

Laboratórios de práticas de Ensino.

A unidade conta com uma brinquedoteca, organizada pelos próprios alunos e uma sala de jogos
compartilhada com o colégio Arbos. Neles ocorrem as aulas práticas em que levam o aluno a perceber
e refletir sobre a importância da experimentação pela criança, nas aulas de Metodologias os alunos
podem vivenciar as atividades das crianças, como por exemplo: em matemática jogam e estabelecem
as regras e propriedades matemáticas importantes para o desenvolvimento do raciocínio lógico
matemático. Nas aulas de metodologia de Educação Física, jogam, dançam e brincam com as
brincadeiras das crianças. Os espaços são preparados para atender a demanda dos alunos e dos planos
de aula e ensino.
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17. BIBLIOTECA

A Biblioteca dispõe de sala de recepção, sala de leitura, salas de estudo em grupo, espaço de pesquisa
informatizada, cabines de estudo individualizadas, salões de acervo e sala de tratamento técnico.
Possui um acervo composto de livros, monografias, teses, periódicos e vídeos, nas várias áreas do
conhecimento.

Os acervos estão organizados de acordo com a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e
sinalizados de modo a facilitar sua localização pelos usuários.

A Política para Aquisição e Atualização do acervo é em conformidade com o Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI.

A preservação do acervo é contemplada através da Política para Conservação e Preservação do
Acervo.

O acervo do Curso tem disponibilizado na biblioteca livros básicos e complementares, de acordo
com o conteúdo programático das disciplinas do Curso, livros clássicos, periódicos on line - Bases
de Dados EBSCO, vídeos e DVD´s. A pesquisa ao acervo pode ser realizada em qualquer
microcomputador conectado à Internet e permite a consulta por autor, título e assunto.

Os padrões de utilização da biblioteca estão definidos nas Normas de Atendimento da Biblioteca da
Faculdade Estácio de Santo André, que se encontra disponível nos quadros murais da biblioteca. O
atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado durante o horário de funcionamento
da Biblioteca.

17.1 Serviço De Comutação Bibliográfica – COMUT

Importante instrumento de incremento de pesquisas e trabalhos acadêmicos, o COMUT permite aos
pesquisadores o recebimento de cópia de artigos publicados em periódicos técnico- científicos, teses
e anais de congressos existentes nas melhores bibliotecas do país.
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17.2 Base de Dados

A Faculdade disponibiliza para sua comunidade acadêmica a Base de Dados EBSCO, que contém
disponibiliza artigos científicos de publicações com cobertura retroativa ( back-files), e oferece
plataforma de pesquisa em português, com recursos de tradução de textos.

PERIÓDICOS na área da Educação e Pedagogia listados na base, dentre outros:
1.

Revista

Latino-americana

de

Psicologia:

http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=0c08df50-f980-4c2c-a54fd914168d0f89%40sessionmgr4005&vid=5&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1
laG9zdC1saXZl#jid=2BX&db=afh

2. Impulso
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=0c08df50-f980-4c2c-a54fd914168d0f89%40sessionmgr4005&vid=7&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1
laG9zdC1saXZl#jid=TIV&db=sih

3. Revista Lusófona de Educação
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=0c08df50-f980-4c2c-a54fd914168d0f89%40sessionmgr4005&vid=9&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1
laG9zdC1saXZl#db=sih&jid=84PX

4.

Revista

Mackenzie

de

Educação

Física

e

Esporte

http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=0c08df50-f980-4c2c-a54fd914168d0f89%40sessionmgr4005&vid=12&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT
1laG9zdC1saXZl#jid=2SCK&db=afh

5.

Sociologia,

Problemas

e

Práticas

http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=0c08df50-f980-4c2c-a54fd914168d0f89%40sessionmgr4005&vid=23&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT
1laG9zdC1saXZl#jid=LVX&db=sih

6. Motricidade
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http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=0c08df50-f980-4c2c-a54fd914168d0f89%40sessionmgr4005&vid=64&hid=4204&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT
1laG9zdC1saXZl#jid=395K&db=aph

7.

Journal

of

Latinos

&

Education

http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=ce94ee92-b025-435a-9fd4a158a970e750%40sessionmgr120&vid=10&hid=116&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#jid=HD0&db=afh

8.

Studies

in

Philosophy

&

Education

http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=eaf7c25c-5efa-42f6-b7ad7ee7618115d8%40sessionmgr198&vid=6&hid=107&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1la
G9zdC1saXZl#jid=SPS&db=afh

9. Pedagogia Histórica
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=a4290d89-ddce-41fb-a671bd77b5352791%40sessionmgr111&vid=5&hid=124&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1la
G9zdC1saXZl#jid=J54&db=aph

10.

Journal

of

Moral

Education

http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=a4290d89-ddce-41fb-a671bd77b5352791%40sessionmgr111&vid=8&hid=124&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1la
G9zdC1saXZl#jid=MOE&db=aph

11.

Revista

de

Estudios

Sociales

http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=a4290d89-ddce-41fb-a671bd77b5352791%40sessionmgr111&vid=13&hid=124&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#jid=LVH&db=aph

12. Revista Gestão de Projetos
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http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=50374133-99cf-4194-9c6781507d02123a%40sessionmgr112&vid=62&hid=124&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#db=foh&jid=DBQX

13. Revista de Gestão
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=5123906f-af7a-4dc1-af79d0b99310c2af%40sessionmgr114&vid=32&hid=114&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1la
G9zdC1saXZl#db=foh&jid=3BV2

14. Capital Científico
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=a9d519ee-739f-46ab-9f9862621b2d9e68%40sessionmgr110&vid=10&hid=118&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#jid=BLC6&db=afh

15. Analise Social
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=a9d519ee-739f-46ab-9f9862621b2d9e68%40sessionmgr110&vid=16&hid=118&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#jid=KZ9&db=sih

16.

Política

&

Sociedade:

Revista

de

Sociologia

Política

http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=a9d519ee-739f-46ab-9f9862621b2d9e68%40sessionmgr110&vid=75&hid=118&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#jid=2Z2H&db=sih

17.

Revista

Brasileira

de

Ciência

e

Movimento:

RBCM

http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=a9d519ee-739f-46ab-9f9862621b2d9e68%40sessionmgr110&vid=85&hid=118&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#jid=BLA5&db=s3h

18. Revista Pretexto
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail?sid=50374133-99cf-4194-9c6781507d02123a%40sessionmgr112&vid=63&hid=124&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#db=foh&jid=B7UG
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19.

Revista

de

Docência

Universitária

http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=ce94ee92-b025-435a-9fd4a158a970e750%40sessionmgr120&vid=12&hid=116&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1la
G9zdC1saXZl#jid=8WU8&db=afh

20. Educação e Educadores
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=ce94ee92-b025-435a-9fd4a158a970e750%40sessionmgr120&vid=15&hid=116&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1la
G9zdC1saXZl#jid=1X13&db=afh

21. Educação e Realidade
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=ce94ee92-b025-435a-9fd4a158a970e750%40sessionmgr120&vid=29&hid=116&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1la
G9zdC1saXZl#jid=6BKM&db=afh

22. Psicologia: Teoria e Prática
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?sid=ce94ee92-b025-435a-9fd4a158a970e750%40sessionmgr120&vid=41&hid=116&bdata=Jmxhbmc9cHQtYnImc2l0ZT1l
aG9zdC1saXZl#jid=DGL&db=afh

17.3 Programa De Treinamento De Usuários

Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de trabalhos
acadêmicos através do oferecimento dos seguintes cursos gratuitos:
- Curso de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses;
- Curso de Pesquisa Informatizada: Internet como Fonte de Pesquisa; e
- Curso de Pesquisa Informatizada: Bases de Dados.

92

17.4 Fichas Catalográficas

A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de fichas catalográficas com o
intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de curso.

17.5 Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais Especiais

De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, a Biblioteca dá acessibilidade aos
usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, através de
recursos diferenciados.
•

Auditiva

A equipe da Biblioteca recebe treinamento na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
•

Visual

O Sistema DOSVOX, que interage com o usuário através de síntese de voz, está disponível nas
Bibliotecas viabilizando, deste modo, o uso do computador.
•

ACESSO A PNE

As instalações possuem rampas de acesso com corrimão e elevadores. Vagas de estacionamento
próximas a esta entrada. Instalações sanitárias adaptadas conforme a NBR 9050 de setembro/99, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que trata da Acessibilidade de Pessoas
Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço Mobiliário e Equipamentos Urbanos. Telefones,
lixeiras e bebedouros também possuem adaptações.

17.6 Sistema Pergamum

A Biblioteca da Faculdade Estácio de Santo André é completamente informatizada disponibilizando:
consultas do acervo em terminais; controle de movimentação de acervo (empréstimos; consultas;
cobrança) com relatórios estatísticos; integração com a área acadêmico-administrativa. O Pergamum
permite acesso remoto aos usuários através da Internet a serviços como consultas ao acervo, reservas
e renovações de empréstimos. O Sistema é composto pelos módulos SIB-Cadastro e SIB-Empréstimo
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e pelas seguintes Bases de Dados: Livro, Monografia, Tese e Vídeo. O acesso através da Internet é
realizado pelo site http://biblioteca.estacio.br

17.7 Biblioteca Virtual

Biblioteca Virtual é uma ferramenta de novas tendências e tecnologias onde os materiais
bibliográficos são oferecidos exclusivamente em formato digital. O acervo eletrônico de livros-texto
contém aproximadamente 2.400 títulos de obras em português, que permite a leitura integral via
internet nas mais diversas áreas do conhecimento, através do site www.estacio.br no portal do aluno
online. Além disso, o site permite também a compra do livro em formato físico (com desconto), bem
como a aquisição parcial dos capítulos. As impressões são legalizadas e estão em conformidade com
as Leis da ABDR (Associação Brasileira de Direitos Autorais).

18. LABORATÓRIOS DO CURSO
18.1 Informática

O Curso de Pedagogia dispõe de laboratórios de informática, instalados em sistema de rede, com
acesso a internet e à intranet da Instituição. Os laboratórios, cujo objetivo principal é o de apoiar as
atividades de ensino e pesquisa, em horários determinados, podem ser utilizados pela comunidade
externa. Os alunos contam com um serviço permanente de apoio técnico e assessoramento por parte
de funcionários experientes no campo da informática.
18.2 Ensino

Além do laboratório de informática, os alunos dispõem do laboratório de prática de ensino,
devidamente equipado com mobiliários adequado e materiais pedagógicos das diferentes áreas de
ensino (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências).

Esse laboratório, integrado a Brinquedoteca, contribui com atividades de pesquisa, com trabalhos de
grupos de alunos e com a formação de professores em um programa de educação continuada através
de cursos, oficinas, palestras e confecção e utilização de materiais didáticos. aprimorando o processo
ensino-aprendizagem.
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18.3 Brinquedoteca

A brinquedoteca é um núcleo de apoio pedagógico do Curso de Pedagogia, onde a criança é livre para
brincar e aprender, e os profissionais em formação para pensar, discutir, analisar e investigar o valor
do brinquedo no desenvolvimento da criança.

O espaço físico é organizado de modo que a criança possa brincar livremente, escolher brinquedos,
convidar companheiros, partilhar. O ambiente deve favorecer a descoberta e a criatividade.

Envolvemos os alunos em atividades de Brinquedoteca Itinerante, realizando trabalhos sociais que
englobem a prática da ludicidade, resgate de brincadeiras tradicionais e propicie ao aluno, futuro
pedagogo, contato com a criança em seu processo de desenvolvimento.

Com a participação de professores e de alunos, de modo a planejar o trabalho metodológico, as tarefas
de iniciação científica e as demais atividades que garantam a missão e os objetivos que se propõe
alcançar a brinquedoteca.

A brinquedoteca também pode servir de laboratório para vivência com crianças, investigação e
aproximação visando a prática pedagógica e aprimoramento dos alunos.

19. PLANOS DE ENSINO
1° PERÍODO
DISCIPLINA: PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL
Ementa
Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. Planejamento
financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade.
Empreendedorismo e Cases de Sucesso.
Conteúdo
Unidade 1 - Nivelamento
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Simulador virtual de prova, com questões de 3 grandes áreas (Linguagem, Matemática/Lógica,
Conhecimentos Gerais), com indicador de performance, gráfico de rendimento, vídeo-aulas
explicativas sobre as questões do simulador.
Unidade 2 - Ambientação na Vida Universitária
- O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino Superior:
Universidades, Centros Universitários e Faculdades; Curso de Graduação: bacharelados,
licenciaturas e tecnológicos; Cursos de Pós-Graduação: stricto e lato sensu.
- O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da aprendizagem;
desenvolvimento da autonomia estudantil; foco na empregabilidade; ferramentas de suporte ao
ensino.
- A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de Curso: funções e
interfaces.
- Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares obrigatórios: carga
horária das disciplinas, atividades complementares, estágio curricular, trabalho de conclusão de
curso e ENADE
- Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca.
- Frequência mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem.
Unidade 3 - Métodos de Estudos no Ensino Superior
- Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina acadêmica; autonomia e
disciplina nos estudos. Gestão da autoaprendizagem.
- Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos de estudos; o papel
das mídias sociais no aprendizado; competências no âmbito acadêmico e profissional.
- Motivação-leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de sentido.
- O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas online; aulas teóricas
e aulas práticas; atividades estruturadas; atividades individuais e coletivas; técnicas de apresentação;
provas (preparação, realização e avaliação); pesquisa (produção acadêmica) e
extensão. O estágio como atividade significativa de aprendizagem.
Unidade 4 - Planejamento financeiro - orçamento doméstico
- Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de recursos:
financiamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras
Unidade 5 - Habilidades e Competências para a Empregabilidade - Além da técnica
- Ética geral e profissional
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- Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital; marketing pessoal; resiliência;
comprometimento; foco em resultados; educação continuada.
- Terceiro Setor
- Gestão Pública
Unidade 6 - Empreendedorismo e Cases de Sucesso
- Economia e inovação na sociedade do conhecimento; competitividade e criatividade.
- Projeto e metas empreendedoras na carreira profissional.
- Plano de empreendimento: estratégia e estrutura
- Currículos, portfólio, dinâmicas de grupo e painéis
- Cases de sucesso
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira. São Paulo: Saraiva, 2009.

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da graduação para
o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de Sá,
2013.

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideais em negócios. 3.ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2008. 232 p. ISBN 978-85-352-3270-7.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Como Desenvolver Melhor Seus Talentos e Competências.
Editora Pearson Education. Ano 2005.

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. Rio de Janeiro:
Manole, 2012. 249 p. ISBN 9788520433256.

ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro: IBPEX. 2010.

SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de finanças
pessoais. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
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ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DISCIPLINA: ANÁLISE TEXTUAL
EMENTA
Língua, fala, norma, variações e sociedade; Modalidades linguísticas falada e escrita; O português
coloquial e a norma culta; Leitura e produção escrita; Estratégias de leitura: recuperação da
informação; Compreensão e interpretação de textos; Reflexão sobre forma e conteúdo; O texto e
sua funcionalidade; Textualidade: coesão e coerência, intenção comunicativa, habilidades de
interpretação; Gêneros textuais; O estilo na escrita; Tipologia textual.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo:
Publifolha Houaiss, 2008.

ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática - Texto: Análise e construção de
sentido. São Paulo: Moderna, 2010.

ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto - interlocução
e gêneros. São Paulo: Moderna, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 2008.

FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007.

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006.

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11. ed. São Paulo: Ática, 2007. 104 p

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed.
São Paulo: Contexto, 2010. ISBN 9788572443272.
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DISCIPLINA: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
EMENTA
A origem da Filosofia enquanto pensamento crítico e sua consagração no mundo antigo; A
metafísica e a escolástica no caminho do pensar filosófico medieval; A filosofia na trajetória
moderna: do Renascimento ao Iluminismo; A idéia de progresso e as novas abordagens da educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 12 ed. São Paulo: Ática, 2009.

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 2. ed. Barueri:
Manole, 2009. 290 p.

GADOTTI, Moacir. História das Ideais Pedagógicas. 8 ed. São Paulo: ÁTICA, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FEARN, Nicholas. Aprendendo a filosofar em 25 lições. São Paulo: J. Zahar, 2004.

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6 ed.
Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2010.

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Educação e emancipação. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
GILES, Thomas Ransom. Filosofia da educação. São Paulo: EPU, 2011. 114 p.
DISCIPLINA: ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO
EMENTA
Ciências sociais e Educação. Teorias explicativas. Natureza. Sociedade. Homem e cultura.
Modernidade. Cultura social do capitalismo. Globalização. Novas técnicas sociais e culturais. A
pesquisa social. Sociologia como ciência. Estrutura e Processo social como conceitos centrais.
Sociologia da Educação. Instituições e sistemas educacionais. Sociologias aplicadas. Abordagem
sociológica do processo educacional e da escolarização. Temáticas contemporâneas em Sociologia
e Educação. Antropologia como ciência. Cultura como conceito central. Antropologia da Educação.
A construção cultural e educacional da realidade. O método etnográfico aplicado. Abordagem
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antropológica da prática educacional e da escolarização. Temáticas contemporâneas em
Antropologia e Educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. São Paulo: LTC, 2011.

LARAIA, Roque de Barros. Cultura um conceito antropológico. 23. ed. São Paulo: Zahar, 2009.

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo:
Companhia da Letras, 2008.

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco,
2010. 285 p.

KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: Cortez, 2005.

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da Educação. 5. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

PILETTI, Nelson; PRAXEDE. Walter. Sociologia da educação: do positivismo aos estudos
culturais. São Paulo: Ática, 2010.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
EMENTA
Origem e evolução da psicologia da educação. O caráter aplicado da psicologia da educação. A
diferença entre a formação de hábitos por condicionamentos e a aprendizagem significativa.
Desenvolvimento moral e os estágios da autonomia individual. Aprendizagem por identificação.
Diferenças entre emoção e afeto. A relevância da postura investigativa do professor, consideração
do contexto cultural dos alunos. A produção das dificuldades de aprendizagem. Fracasso escolar.
Transtornos comportamentais e aprendizagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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PFROMM NETTO, Samuel. Psicologia da aprendizagem e do ensino. São Paulo: EPU, 2009. 160
p.
COLL, César; MIRAS, Mariana; ONRUBIA, Javier e SOLE, Isabel. Psicologia da Educação. 4
ed. São Paulo Artmed/Bookman, 2007.

FLETCHER, Jack M., LYON, Gireid e FUCHS, Lynn S. Transtornos da Aprendizagem. São
Paulo: Artmed/Bookman, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARRARA, Kester (Org.). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São Paulo:
Avercamp, 2010. 186 p

CUNHA, Marcus Vinicius da. Psicologia da educação. 4. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 93
p.

MONTOYA, Adrian Oscar Dango. Contribuições da psicologia para a educação. Campinas:
Mercado de Letras, 2007. 110 p.

ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; RIESGO, Rudimar dos Santos. Transtornos da
aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Porto Alegre: ARTMED, 2007.
477 p. ISBN 978-85-363-0683-4

KNOWLES, Malcolm S.; HOLTON III, Elwood F.; SWANSON, Richard A. Aprendizagem de
resultados: uma abordagem prática para aumentar a efetividade da educação corporativa. 2. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009. 388 p.

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO I
EMENTA
Abordagem multidimensional: a transdisciplinaridade da realidade. Diferentes manifestações do
conhecimento. Teoria tripolar da formação: autoformação, heteroformação e ecoformação.
Múltiplos espaços-tempos de construção do conhecimento. Leitura polifônica da realidade:
literatura e a música.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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COLOM, Antoni J. A (des) construção do conhecimento pedagógico: novas perspectivas para a
educação. São Paulo: ARTMED, 2004. 190 p.

CASTRO, Eder Alonso, OLIVEIRA, Paula Ramos de. Educando para o Pensar. São Paulo:
THONSON: 2002.

BECKER, Fernando. Educação e Construção do Conhecimento. Porto Alegre: Artmed Editora,
2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Pesquisa em educação e as transformações do
conhecimento. 11. ed. Campinas: Papirus, 2010. 159 p.

CALAZANS, Maria Julieta Costa (Org.). Iniciação científica: construindo o pensamento crítico.
2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica,
fundamentos e técnicas. 20. ed. Campinas: Papirus, 2009. 175 p. ISBN 85-308-0071-0.

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o
horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. 246 p.

MINAYO, Maria Cecilia de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 27. ed.
Petrópolis: Vozes, 2008. 108 p.

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
EMENTA
A História da Educação na confluência entre História e Educação. A educação na Antiguidade
Clássica. A educação medieval. O humanismo, a modernidade, a educação reformada. O
Iluminismo e as reformas educacionais dos séculos XVIII e XIX. A sociedade do trabalho e os
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movimentos por uma nova escola. A educação nos séculos XX e XXI: o liberalismo e o
neoliberalismo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LOPES, Eliane Marta Teixeira. Perspectivas Históricas da Educação. São Paulo: Ática, Série
Princípios, 2009.

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação brasileira. São Paulo: Cortez, 2006.

MANACORDA, Mário Alighiero. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. 12. ed.
São Paulo: Cortez, 2006. 382 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BURKE, Peter. História social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: J. Zahar,
2003.

VEIGA, Cynthia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007.

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral no Brasil. 3. ed.
São Paulo: Moderna, 2006.

ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. História da Educação no Brasil: 1930/1973. 34. ed. Petrópolis:
Vozes, 2009. 267 p.

PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. História da educação. 7. ed. São Paulo: Ática, 2008. 240
p.

2° PERÍODO
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DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO
EMENTA
Noções elementares de Lógica Matemática; Teoria dos Conjuntos, Aritmética, Álgebra, Matrizes e
Sistemas. O Raciocínio Lógico numa introdução à Lógica Formal. Aplicação do Raciocínio Lógico
a diferentes áreas do conhecimento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
REIS, Sílvia Marina Guedes dos. Matemática no cotidiano infantil: jogos e atividades com
crianças de 3 a 6 anos para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 2. ed. Campinas:
Papirus, 2009. 133 p.

IEZZI, Gelson / MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar. Vol. 1:
Conjuntos e Funções. São Paulo: Atual, 2010.

IEZZI, Gelson / MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar. Vol. 4:
seqüências, matrizes, determinantes e sistemas. São Paulo: Atual, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HEGENBERG, Leônidas. Lógica: cálculo de predicados. São Paulo: EPU, 2001.

DALVI, Fernando. Raciocínio lógico descomplicado: mais de 400 questões resolvidas,
comentadas e com gabarito oficial. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 410 p.

FÁVARO, Sílvio; KMETEUK FILHO, Osmir. Noções de lógica e matemática básica. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2005.

MACHADO, Nílson José; CUNHA, Marisa Ortegosa da. Lógica e linguagem cotidiana: verdade,
coerência, comunicação, argumentação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

EVARISTO, Pedro. Raciocínio lógico: teoria e exercícios resolvidos. 2. ed. rev., ampl. 2010:
Método, 2010. 319 p.
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
EMENTA
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Educação difusa nas comunidades indígenas. A catequese como prática de dominação colonial. A
educação jesuítica para os colonos. Práticas escolares na sociedade imperial. A criação das escolas
normais. A educação no projeto republicano de Brasil. A crítica da educação de elite: o grande
debate da educação. A Escola Nova no Brasil. O Estado Novo e as instituições escolares. Capanema
e as leis orgânicas. A Educação na República Populista. A escola brasileira na Ditadura Militar. As
perspectivas atuais da educação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Ática, 2000.

HIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 2. ed. Barueri:
Manole, 2009. 290 p.

ROMANELLI. Otaíza. História da Educação no Brasil (1930/1973). 26. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VEIGA, Cyntia. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007.

BURKE, Peter. História social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: J. Zahar,
2003.

STEPHANOU, M. ; BASTOS, M. Helena C. Histórias e Memórias da Educação no Brasil Séc.
XVI-XVIII, vol II . Petrópolis,RJ: Vozes, 2004.

PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. História da educação. 7. ed. São Paulo: Ática, 2008. 240
p.

LOPES, Eliane Marta Santos Teixeira. Perspectivas históricas da educação. 4. ed. São Paulo:
Ática, 2000.
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM
EMENTA
Desenvolvimento Humano: Teorias e Etapas. Perspectivas Contemporâneas de Aprendizagem:
Demandas de intervenção na prática pedagógica: Principais Transtornos de Aprendizagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PAPALIA, Diane E. Desenvolvimento Humano. 8 ed. São Paulo: Artmed / Bookman, 2010.

MARCHESI, Álvaro: COLL, César e Palácios, Jésus. Desenvolvimento Psicológico e educação.
2 ed. São Paulo: Artmed/ Bookman, 2010.

DOLTO, Françoise. Etapas decisivas da infância. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROTTA, Newra Tellechea; OHLWEILER, Lygia; RIESGO, Rudimar dos Santos. Transtornos da
aprendizagem: abordagem neurobiológica e multidisciplinar. Porto Alegre: ARTMED, 2007. 477
p

CUNHA, Marcus Vinicius da. Psicologia da educação. 4. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 93
p.

CARRARA, Kester (Org.). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São Paulo:
Avercamp, 2004.

SAITO, Maria Ignez; SILVA, Luiz Eduardo Vargas da. Adolescência: prevenção e risco. São
Paulo: Atheneu, 2001.

BIAGGIO, Ângela Maria Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 19. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2007.

DISCIPLINA: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
EMENTA
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Filosofia na formação e na prática do educador. Tendências Filosóficas na Educação Brasileira.
Problematização da Educação Brasileira em tempos de crise. Determinações políticas entre
educação, sociedade e mundo do trabalho no Brasil. Relações de cultura e poder X democracia e
cidadania na Realidade Brasileira.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 2006.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.

GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 7ª Ed. São Paulo: editora ática, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a práticas educativas. 15. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2000.

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 41. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2009. 86
p.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD,
1994.

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.

DISCIPLINA: DIDÁTICA
EMENTA
Conceito e histórico da Didática. A didática e os pressupostos da prática pedagógica. A formação
docente, as abordagens/tendências pedagógicas e seus impactos na prática docente. A Didática e a
perspectiva multicultural e intercultural. A disciplina na sala de aula e a questão da autoridade. A
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Didática e a organização do conhecimento escolar: a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade
e a transdisciplinaridade. Projetos pedagógicos e sua aplicabilidade. A organização do trabalho
docente e a construção dos projetos didáticos: planejamento, execução e avaliação. O Plano de
Aula/ação e seus elementos: elaboração e desenvolvimento. Avaliação: conceituação, concepções,
funções, instrumentos e resultados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTRO, Amélia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Organizadoras). Ensinar
a Ensinar- Didática para a Escola Fundamental e Média. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,
2006.

VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto
político-pedagógico. 7. ed. São Paulo, Libertad, 2000.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas
lógicas. Porto Alegre: ARTMED, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GIL, Antonio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2011. 283 p.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê?. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

CANDAU, Vera Maria. Reinventar a escola. Petrópolis: Vozes, 2007.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. Trabalho docente: elementos para uma teoria da docência
como profissão de interações humanas. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 317 p.

VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança: por uma
práxis transformadora. São Paulo, Libertad, 2000.

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO II
EMENTA
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Construção do conhecimento social e pedagógico em uma perspectiva emancipatória: o saber
construído participativamente; verdades, ideologias, critérios possíveis a um grupo. As opções
teórico-metodológicas: principais matrizes e paradigmas das ciências humanas. A análise críticoreflexiva e partilhada como possibilidade de ressignificação das práticas docentes no cotidiano da
escola: o/a professor/a como profissional reflexivo, pesquisador e intelectual crítico. Leitura
polifônica da realidade: cinema e pintura.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto
político-pedagógico. 19. ed. São Paulo: Libertad, 2009. 205 p.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Pesquisa em educação e as transformações do
conhecimento. 11. ed. Campinas: Papirus, 2010. 159 p.

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa:
propostas metodológicas. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 127 p.

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica,
fundamentos e técnicas. 20. ed. Campinas: Papirus, 2009. 175 p. ISBN 85-308-0071-0.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Técnicas de ensino: novos tempos, novas configurações.
2. ed. Campinas: Papirus, 2009. 187 p.

CRUZ, Vilma Aparecida Gimenes da. Pesquisa em educação. São Paulo: Pearson Prentice, 2011.

3° PERÍODO
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ESPECIAL
EMENTA
Diversidade e diferença no contexto escolar. Abordagem histórica da Educação Especial no Brasil.
Fundamentos da educação inclusiva. O atendimento educacional especializado. O currículo na
perspectiva da educação inclusiva. Adaptações de acesso ao currículo. Acessibilidade. O processo
de escolarização do aluno com: deficiência física, intelectual, sensorial; Transtornos Globais de
Desenvolvimento; Altas Habilidades. Projetos educacionais na escola inclusiva.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PACHECO, José. Caminhos para inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar.
Porto Alegre: ARTMED, 2007. 230 p. ISBN 978-85-363-0757-2.

STAINBACK S. & STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed,
2008.

GONZÁLES, Eugenio. Necessidades Educacionais Específicas. Porto Alegre: Artmed, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARQUEZAN, Reinoldo. O deficiente no discurso da legislação. São Paulo: Papirus, 2009.

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

IRK, Samuel A.; GALLAGHER, James J. Educação da criança excepcional. São Paulo: Martins
Fontes, 2002. 502 p.

BAUMEL, Roseli C.Rocha de; RIBEIRO, Maria Luisa Sprovieri. Educação especial: do querer ao
fazer. São Paulo: Avercamp, 2003. 192 p.

MAZZOTTA, Marcos Jose da Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas.
São Paulo: Cortez, 2005.
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DISCIPLINA: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO NAS CRECHES E NA
EDUCÇÃO INFANTIL.
EMENTA
A construção do conceito de infância. História do atendimento à criança no Brasil: assistencialismo
e educação. Políticas educacionais para crianças de 0 a 5 anos. Princípios educativos da creche: o
cuidar e o educar. Bases para a elaboração da proposta pedagógica para o trabalho com crianças de
0 a 5 anos. O brincar como atividade fundamental. A organização do tempo e do espaço no trabalho
com crianças de 0 a 5 anos. Letramento: ambiente alfabetizador. Educação Moral e Afetiva na
infância. A integração escola, família e comunidade no desenvolvimento saudável das crianças.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FORTUNATI, Aldo. Educação infantil como projeto da comunidade: crianças, educadores e pais
nos novos serviços para a infância e a família; a experiência de San Miniato. Porto Alegre:
ARTMED, 2009. 200 p
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 288 p.

MOYLES, Janet R. Fundamentos da educação infantil: enfrentando o desafio. Porto Alegre:
ARTMED, 2010. 320 p. ISBN 9788536321790.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 18. ed.
Petrópolis: Vozes, 2008. 134 p.

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. Criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como
processo discursivo. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 135 p.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Educação infantil: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2008. 255 p. ISBN 9788524908552.
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SCHILLER, Pam; ROSSANO, Joan. Ensinar e aprender brincando: mais de 750 atividades para
educação infantil. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 374 f.

NEGRINE, Airton da Silva; NEGRINE, Cristiane Sorts. Educação infantil: pensando, refletindo,
propondo. Caxias do Sul, RS: Educs.2010.

DISCIPLINA: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DA ARTE

EMENTA
A Função da Arte na Sociedade. A Arte como Linguagem. Criatividade e Processos de Criação.
Tendências Pedagógicas e o Ensino da Arte. A Proposta Triangular de Ensino da Arte no Brasil. A
Arte/Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte. As Linguagens Artísticas: Artes
Visuais, Teatro, Música e Dança. As Novas Tecnologias e o Ensino da Arte. Arte/Educação e
Inclusão. Projetos Educacionais em Arte/Educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARTINS, M. C.& PICOSQUE, G.& GUERRA, M.T. Didática do Ensino da Arte: a língua do
mundo: poetizar, fruir e conheder arte. São Paulo: FTD, 1998.

COLL, César; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo arte: conteúdos essenciais para o ensino
fundamental. São Paulo: Ática, 2004. 256 p.

ILARI, Beatriz. Música na Infância e na adolescência: um livro para pais e professores. Curitiba:
IBPEX, 2009. (Série Educação Musical).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FUSARI, Maria Felisminda de Rezende e; FERRAZ, Maria Heloisa Corrêa de Toledo. Arte na
educação escolar. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 2001. 157 p.

BARBOSA, Ana Mae. Imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 7. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2009. 149 p.
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SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 17. ed. São Paulo: Ática, 2009.
448 p.

PEREIRA, Katia Helena. Como Usar Artes Visuais na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2012.

ZAGONEI, Bernadete. Metodologia do Ensino de arte: arte na educação escolar. IBEPEX, 2008

DISCIPLINA: METODOLOGIA E PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

EMENTA
Alfabetização como prática histórica e cultural. Pressupostos teórico-metodológicos para a
construção da alfabetização na perspectiva de sujeitos leitores e produtores de textos. Alfabetização
na perspectiva do letramento. Contribuições teóricas e práticas na compreensão da alfabetização no
mundo da leitura e da escrita.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre:
ARTMED, 2002. 120 p

CARVALHO, M. Alfabetizar e letrar. Um diálogo entre a teoria e a prática. Petrópolis: Vozes,
2015.

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24. ed. atual. São Paulo: Cortez, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KRAMER, Sonia. Alfabetização, leitura e escrita: formação do professor em curso. São Paulo:
Ática, 2011.

CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Izabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia
Fontes (Org.). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 122
p.

113

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. 10. ed. São Paulo: Scipione, 2008. 191 p.

BARBOSA, José Juvencio. Alfabetização e leitura. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 2008. 159 p. .

SMOLKA, Ana Luíza B.. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como processo
discursivo. Campinas, Cortez, 2001.

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO III

EMENTA
O campo das ciências sociais. Abordagens teóricas de destaque nas ciências sociais – positivismo e
teoria crítica. A produção do conhecimento científico na área da Educação – fundamentos,
temáticas, metodologias e técnicas presentes nas pesquisas desenvolvidas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas,2010.

PATACO, Vera Lúcia Paracampos; VENTURA, Magda ; RESENDE, Érica dos Santos.
Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 5. ed. São Paulo:
Moderna, 2010.

SAMPIERI, Roberto Hernandez. Metodologia de Pesquisa. Ed. AMGH Editora Ltda, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2010. 154 p. ISBN 978-85-224-5861-5.

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científicafundamentos técnicos. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2009.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2010.
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FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Pesquisa em educação e as transformações do
conhecimento. 11. ed. Campinas: Papirus, 2010. 159 p.

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas. Ed.
Atlas, 2008.

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
EMENTA
Sociologia da Educação. Principais teorias sociológicas da Educação. O funcionalismo e sociologia
crítica na educação. Os estudos sociológicos da educação no Brasil. Os diversos enfoques na
sociedade brasileira. A inter-relação ser humano-sociedade-educação. Diferentes autores e
diferentes teorias sociológicas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 3 ed. São Paulo:
Moderna, 2005.

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 2009. 304 p.

MARTINS, Carlos Benedito. Que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 98 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KRUPPA, Sônia M. Portella. Sociologia da educação. São Paulo: Cortez, 2010. 157 p.

PILETTI, Nelson; PRAXEDES , Walter. Sociologia da educação: do positivismo aos estudos
culturais. São Paulo: Ática, 2010. 176 p.

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. 6. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 130
p. ISBN 978-85-98271-34-7.

CHARON, Joel M. Sociologia. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 301 p. ISBN 9788502175549.

VILA NOVA, Sebastião. Introdução à sociologia. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 231 p.
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4º PERÍODO
DISCIPLINA: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DA ED. FÍSICA
EMENTA
Evolução da Educação Física Escolar ao longo da história e na sociedade contemporânea.
Motricidade humana e suas implicações na Educação. Discussão estratégico-metodológica do corpo
como conteúdo referente à cultura escolar integrada. Reflexão crítica do lugar do corpo na
aprendizagem. Atividades lúdicas e práticas pedagógico-educacionais em movimento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MANOEL, Edison de Jesus et al. Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem
desenvolvimentista. São Paulo: EPU, 2008. 150 p.

FREIRE, João Batista & SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo:
Scipione, 2003.

BARBOSA, Cláudio L. A. Educação Física Escolar: da alienação à libertação. 4ª ed., Petrópolis,
RJ: Vozes, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GALLO, Sílvio. Ética e Cidadania: caminhos da filosofia. Campinas, SP: Papirus, 1997.

MOREIRA, Evandro Carlos (Org.) et al. Educação física escolar: desafios e propostas. São Paulo:
Fontoura, 2004. 122 p.

BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de convivência.
Santos, SP: Projeto Cooperação, 2001.

FINCK. Silvia Christina Madrid. A educação física e o esporte na escola: cotidiano, saberes e
formação. Curitiba: Intersabares: 2012.

CORREIA. Marcos Miranda. Trabalhando com jogos cooperativos: em busca de novos
paradigmas na educação física. Campinas, SP: Papirus; 2015
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DISCIPLINA: CONTEÚDO, METOD. E PRÁT. DE ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA
EMENTA
Língua, linguagem, cultura. Contribuições da Linguística na reformulação prática do ensino de
Língua Portuguesa. A desconstrução do preconceito linguístico. Variedade de gêneros discursivos
como objeto de ensino. Integração entre leitura, expressão escrita e expressão oral : da compreensão
à produção de textos. O papel da literatura infanto-juvenil . Habilidades e competências na dinâmica
do ensino da LP. A gramática numa perspectiva de base estruturante para a leitura, a escrita e a fala.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico. Loyola: São Paulo, 2002.

ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática - Texto: Análise e construção de
sentido. São Paulo: Moderna, 2010.

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática. Ensino Plural. Editora Cortez:São Paulo, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística. Scipione: São Paulo, 2008.

CEREJA, William e COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Editora Atual: São Paulo, 2009.

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo:
Ática,2006.

LUFT, Celso Pedro. Língua e Liberdade. 3 ed. São Paulo:Ática,1994.

MORAES, Artur Gomes. Ortografia: Ensinar e Aprender. Ática: São Paulo,2000.
DISCIPLINA: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA
EMENTA
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A disciplina possibilitará a aquisição de conhecimentos e competências necessárias à função
docente, de forma a favorecer a construção de conceitos matemáticos pelas crianças na educação
infantil, abordando questões referentes ao conhecimento físico e lógico-matemático, construção da
noção de número e espaço, resolução de problemas e valorização das brincadeiras e jogos. Além
disso, a disciplina visa possibilitar a aquisição de competências necessárias a função docente, de
forma a auxiliar os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental no desenvolvimento da
capacidade de generalizar, projetar, prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento
lógico, utilizando-se dos conhecimentos de números e operações, espaços e formas, grandezas e
medidas para a resolução de situações problema.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, Dione Lucchesi de. Metodologia do ensino da matemática. 3. ed. rev. São Paulo:
Cortez, 2009. 119 p.

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Inez; CANDIDO, Patricia. Cadernos do Mathema: jogos
de Matemática de 1º a 5º ano. Porto Alegre: ARTMED, 2007.

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; MILANI, Estela. Cadernos do Mathema: jogos de
matemática de 6º a 9º ano. Porto Alegre: ARTMED, 2007. v. (Série Cadernos do Mathema Ensino Fundamental ; 2) ISBN 9788536307022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOYER, Carl B. História da Matemática. Editora Edgard Blucher Ltda,2009. S. Paulo.

COLL, César; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo matemática: conteúdos essenciais para o ensino
fundamental de 1. a 4. série. São Paulo: Ática, 2000. 264 p.

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; BORBA, Marcelo de Carvalho (Org.). Educação
matemática: pesquisa em movimento. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 317 p.

JACOBIK, Guilherme Santinho. Lúdico no ensino da matemática: teoria e prática. São Paulo:
Bentivegna, 2005. 192 p.
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D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 17. ed. Campinas: Papirus,
2009. 120 p.

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO IV
EMENTA
A especificidade do conhecimento científico no âmbito da Educação. Os distintos objetos de
estudos. As abordagens teórico-metodológicas. Fontes teóricas. Fontes Documentais. Trabalhos de
Campo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.

PATACO, Vera Lúcia Paracampos; VENTURA, Magda; RESENDE, Érica dos Santos.
Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 5. ed. São Paulo:
Moderna, 2010.

SAMPIERI, Roberto Hernandez. Metodologia de Pesquisa. Ed. AMGH EditoraLtda, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2010. 154 p. ISBN 978-85-224-5861-5.

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científicafundamentos técnicos. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2009.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2010.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Pesquisa em educação e as transformações do
conhecimento. 11. ed. Campinas: Papirus, 2010. 159 p.
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas. Ed.
Atlas, 2008.
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5º SEMESTRE
DISCIPLINA: PLANEJAMENTO ESCOLAR
EMENTA
Planejamento escolar e a visão educacional; concepções do planejamento participativo e estratégico;
fundamentação teórico-metodológica da Projeto Político pedagógico; planejamento e plano de
ensino.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KUENZER, Acácia Zeneida; CALAZANS, Maria Julieta Costa; GARCIA, Walter Esteves.
Planejamento e educação no Brasil. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 88 p.

PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática,
2007.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto
político-pedagógico. 13. ed. São Paulo: Libertad, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza, Seabra. Educação escolar:
políticas, estrutura e organização. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 407 p.

RANGEL, Mary (org.). Supervisão na gestão escolar: conceito e prática na mediação. Campinas,
SP: Papirus, 2009.

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: ARTMED,
2009. 90 p.

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico
da escola. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 157 p.

CERVI, Rejane de Medeiros. Planejamento e avaliação educacional. Curitiba: Intersaberes, 2009.
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DISCIPLINA: CONTEÚDO, METOD. E PRÁTICA DE ENS. DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA
EMENTA
Conceito de História e Geografia. A história da História e da Geografia enquanto disciplinas
escolares. A crítica ao positivismo na História e na Geografia. A compreensão da dinâmica da
sociedade capitalista contemporânea. Categorias principais: grupos sociais, tempo, espaço,
memória, cultura, trabalho e localidade. A construção do conhecimento histórico e geográfico nas
séries iniciais. Critérios para seleção de conteúdos em História e Geografia. A crítica ao livro
didático. Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Planejamento de aulas e atividades.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 6. ed. São
Paulo: Contexto, 2013. 216 p. ISBN 978-85-7244-216-9.

MOREIRA, R. Para onde vai o pensamento geográfico?. São Paulo: Contexto, 2008.

PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do ensino de história e geografia. 2. ed. rev. atual. São
Paulo: Cortez, 2009. 256 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PINSKY, J. O Ensino de História e a criação do fato. (rev. e atual.) São Paulo: Contexto, 2009.

RASSINI, E. Prática de Ensino de Geografia e Estágio Supervisionado. São Paulo: Contexto,
2007.

SCHMIDT, M, CAINELLI, M. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização - do pensamento único à consciência universal.
São Pauto: Record, 2008.

CARLOS, Ana Fani. (org.). A geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2012.
DISCIPLINA: CONTEÚDO, METOD. E PRÁT. DE ENS. DE CIÊNCIAS E ED. AMBIENTAL
EMENTA
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Caracterização das Ciências Naturais: Especificidades do conhecimento científico e do
conhecimento cotidiano (senso comum). Concepções de Ciências. O conhecimento científico e o
ensino de ciências. Aspectos históricos e tendências atuais do ensino de ciências. O papel da
pesquisa no ensino de ciências. Educação Ambiental e Cidadania. Reflexões e práticas de educação
ambiental. A questão da integração Escola, Meio Ambiente e Comunidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COLL, César; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo ciências: conteúdos essenciais para o ensino
fundamental de 1. a 4. série. São Paulo: Ática, 2006. 256 p.

BARROS, Marco Aurélio Nunes de (Coord.). Ciências sociais: para aprender e viver. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2009. 132 p. ISBN 9788537504987

ARMSTRONG, Diane Lucia de Paula; BARBOZA, Liane Maria Vargas. Metodologia do ensino
de ciências biológicas e da natureza. Curitiba: Ibpex, 2011. 230 p ISBN 9788578388997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRÉ, M.E. O papel da pesquisa na formação prática dos professores. Campinas. Papirus.
2001.

CHASSOT, Attico. Ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2011.
551 p.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais – terceiro e
quarto ciclos do ensino fundamental: Apresentação dos Temas Transversais. Brasília: SEF/MEC,
1998.

GUIMARÃES, Mauro (Org.). Caminhos da educação ambiental: da forma à ação. 4. ed.
Campinas: Papirus, 2010. 112 p.
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DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENS. E ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
EMENTA
Importância de associar a prática educativa com a prática da investigação teórica-empírica a partir
da vivência no cotidiano escolar, num contexto relacional entre prática/teoria/prática e numa
perspectiva dialética e dialógica. Abordar as implicações dos modelos teóricos sobre os conceitos
no cotidiano de ação educativa, incentivar relatos de experiências, elaborações de portfólios,
memoriais, pesquisas e projetos sobre o fazer pedagógico. Valorizar o estágio como um espaço de
aprendizagens e de saberes, na busca de uma pedagogia significativa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CANDAU, Vera Maria (Org.). Reinventar a escola. 9. ed. São Paulo: Vozes, 2013. 259 p. ISBN
978-85-326-2332-4.

CASTRO, Mª Amelia D. e CARVALHO, Ana Maria Pessoa(org). Ensinar a ensinar: Didática para
a Escola Fundamental e Média. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre:
ARTMED, 2005. 167 p. ISBN 9798536303665.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARREIRO, Iraíde Marques Freitas e GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de Ensino e Estágio
supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006.

PICONEZ, Stela C.Bertholo (coord.). A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 2.
ed.Campinas, São Paulo: Papirus, 2004.

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 19. ed. São Paulo: Olho
d'Água, 2008. 127 p.

SILVA, Mônica Caetano Vieira. O estágio no curso de pedagogia. Curitiba: Intersaberes, 2013.

CANDAU, Vera Maria (Org.). Didática em questão. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 127 p.
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E ECONOMIA POLÍTICA
EMENTA
Educação e Economia Política. Principais aspectos do processo de desenvolvimento da educação,
no contexto do modo de produção capitalista. Economia e educação escolar: formas de
intervenção de modo apropriado na realidade. Educação como instrumento de transformação
social.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SENNETT, Richard. A corrosão do caráter. Consequências pessoais do trabalho no novo
capitalismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.

KUENZER, Acácia Zeneida. Pedagogia da fábrica: as relações de produção e a educação do
trabalhador. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 205 p. ISBN 9788524900167. .

GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições,
grupos e movimentos dos campos: cultural, social, político, religioso e governamental. 20. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 182 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 15.
ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. 174 p.

FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Rio de Janeiro: Arte Nova, 1997.

GENTILI, Pablo; FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Cidadania negada: políticas de exclusão na
educação e no trabalho. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 279 p.

CODO, Wanderley (Coord.). Educação: carinho e trabalho: Burnout, a síndrome da desistência do
educador, que pode levar à falência da educação. Petrópolis: Vozes, 1999. 432 p.

FERRETTI, Celso João (Org.) et al. Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate
multidisciplinar. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 220 p.
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DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO
POPULAR
EMENTA
Perspectiva histórica da EJA e da Educação Popular no Brasil. Base legal e políticas públicas
referentes à EJA. Pensamento e pedagogia freireana. As especificidades do trabalho com jovens e
adultos: fundamentos e princípios teórico-metodológicos. As diferentes propostas de EJA no Brasil:
experiências de educação básica e profissional na modalidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

SOARES, M. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2013.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática. Rio de Janeiro: Editora Paz e
Terra, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SOARES, L. Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Izabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia
Fontes (Org.). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 122
p.

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24. ed. Atual. São Paulo: Cortez, 2001. 104 p.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009. 158 p.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 15. ed.
São Paulo: Paz e Terra, 2008. 245 p.
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DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO V
EMENTA
O trabalho do Memorial Descritivo. A temática adotada no trabalho, seus recortes e grau
de pertinência. Dificuldades e facilidades identificadas. O registro das escolhas necessárias ao
desenvolvimento do trabalho de pesquisa pretendido.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas,2010.

PATACO, Vera Lúcia Paracampos; VENTURA, Magda ; RESENDE, Érica dos Santos.
Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 5. ed. São Paulo:
Moderna, 2010.

SAMPIERI, Roberto Hernandez. Metodologia de Pesquisa. Ed. AMGH Editora Ltda, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2010. 154 p. ISBN 978-85-224-5861-5.

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científicafundamentos técnicos. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2007.

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas. Ed.
Atlas, 2008.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Pesquisa em educação e as transformações do
conhecimento. 11. ed. Campinas: Papirus, 2010. 159 p.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2010.
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6º PERÍODO
DISCIPLINA: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
EMENTA
As principais idéias dos autores que discutem e apresentam alternativas concretas de avaliação da
Aprendizagem. Conceitos, funções e concepções de avaliação. A avaliação na educação tradicional
e na educação crítica. Os diferentes instrumentos e técnicas de avaliação para as diferentes naturezas
do conhecimento: conceitual, procedimental e atitudinal. O significado da auto-avaliação no
processo de ensino e aprendizagem. As práticas avaliativas presentes no cotidiano escolar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Escola: currículo e avaliação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 167
p.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas
lógicas. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 183 p.

HOFFMANN, Jussara. Práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas
do currículo. 6. ed. Porto Alegre: Mediação, 2008. 109 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEPRESBITERIS, Léa. Avaliação educacional em três atos. 4. ed. São Paulo: SENAC, 2009. 102
p.

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da Aprendizagem Escolar. São Paulo: Cortez, 2008.

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. 39. ed. Porto
Alegre: Mediação, 2008. 104 p.

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Virando a escola do avesso por meio da avaliação.
Campinas: Papirus, 2008. 144 p.
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VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança: por uma
práxis transformadora. 11.ed. São Paulo: Libertad, 2010. 230 p.

DISCIPLINA: SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
EMENTA
A Supervisão/Orientação Pedagógica/ e seus conceitos, especificidades e história. Formação do
Supervisor/Orientador Pedagógico , áreas de intervenção e atribuições. Atuação do Supervisor/
Orientador Pedagógico no planejamento da escola, conselhos de classe, acompanhamento das
rotinas do processo ensino aprendizagem e formação continuada de professores, Plano de ação do
Supervisor/Orientador Pedagógico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIBÂNEO, J. Carlos. OLIVEIRA, J. Ferreira e TOSCHI, M. Seabra (Org.). Educação escolar:
política, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto
político-pedagógico. 13. ed. São Paulo: Libertad, 2006.

GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. 8. ed. São Paulo: Ática, 2008. 167 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VEIGA, Ilma Passos Alencastro; RESENDE, Lucia Maria Gonçalves de (Org.). Escola: espaço do
projeto político pedagógico. 13. ed. Campinas: Papirus, 2008. 200 p.

SAYÃO, Rosely. Em defesa da escola. São Paulo: Papirus, 2004. 128 p.

PARO, Vitor Henrique. Reprovação escolar: renúncia à educação. 2. ed. São Paulo: Xamã, 2003.
163 p.

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico
da escola. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 157p.
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SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método
no processo pedagógico. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2006. 200 p.

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: TEORIA E PRÁTICA
EMENTA
Os vínculos históricos existentes entre a organização do trabalho, a produção econômica e a
formação/treinamento do trabalhador. A pedagogia do trabalho taylorista/fordista e as práticas
didático-pedagógicas adotadas em escolas profissionalizantes, instituições de formação profissional
e empresas. As novas exigências de qualificação do trabalhador e os desdobramentos didáticopedagógicos da formação/treinamento adotados nos diferentes espaços educativos: a pedagogia das
competências. Evolução do conceito de treinamento. Recursos didáticos e novas tecnologias. O
pensamento educacional crítico e a construção de parâmetros para análise e proposição de
estratégias de formação profissional. Cidadania e formação integral do trabalhador. Projeto políticopedagógico de Educação Profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto
político-pedagógico. 13. ed. São Paulo: Libertad, 2006.

PILETTI, Nelson. Estrutura e funcionamento do ensino fundamental. 26. ed. São Paulo: Ática,
2007. 232 p.

CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como
incrementar talentos na empresa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: ARTMED,
2009.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 10. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 208
p.
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NOVAES, Diva Valério; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silca. Estatística para educação
profissional. São Paulo: Atlas, 2009. 181 p.

LOWMAN, Joseph. Dominando as técnicas de ensino. São Paulo: Atlas, 2011. 309 p.

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. 6. ed. São Paulo: Peirópolis, 2009. 217 p. ISBN
9788585663445.

DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EMENTA
Relação entre educação, sociedade, economia e cultura. O Estado e sua caracterização. O sentido
do sistema educacional brasileiro. Evolução Histórica da política Educacional nas Constituições. O
significado de uma Lei de Diretrizes e Bases na educação nacional e as reformas educacionais. A
política educacional brasileira nos anos 80 e 90. A Constituição de 1988 e os movimentos sociais e
sindicais. Estatuto da Criança e do Adolescente: a importância para a educação. O contexto
internacional da educação. A LDB 9394/96: o processo de elaboração e suas características.
Organização e Estrutura da Educação Brasileira. O Plano Nacional de Educação. Educação na
atualidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIBÂNEO, J.C; OLIVEIRA, J.F. de; TOSCHI, M.S. Educação Escolar: Políticas, Estrutura e
Organização. São Paulo: Cortez, 2009.

SAVIANI, Dermeval. A Nova lei da educação: LDB: trajetória, limites e perspectivas. 12. ed. São
Paulo: Autores Associados, 2011. 283 p. ISBN 9788585701451.

SHIROMA, Eneida Oto. Política educacional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. 126 p. ISBN
978-85-98271-44-6.
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PALMA FILHO, João Cardoso. Política educacional brasileira: educação brasileira numa década
de incerteza (1990-2000) avanços e retrocessos. São Paulo: CTE, 2005. 172 p

DEMO, P. A Nova LDB: ranços e avanços. São Paulo: Papirus, 2000.
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BARTNIK, Helena Leonor de Souza. Gestão educacional. Curitiba: Intersaberes, 2012.

SAVIANI, Dermeval. Da Nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma outra política
educacional. 3. ed. Campinas-SP : Autores Associados, 2000.

VIEIRA, Sofia Lerche; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Política educacional no Brasil:
introdução histórica. Brasília: Liber Livro, 2007. 188 p.

DISCIPLINA: INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO
EMENTA
Apropriação da Tecnologia pela Educação. O contexto sócio-educativo dos recursos tecnológicos e
sua apropriação no tempo e no espaço. Abordando os conceitos básicos das diferentes linguagens
tecnológicas de expressão, informação e comunicação. Novos ambientes virtuais de aprendizagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. Belo Horizonte: Autêntica,
2008. 165 p.

SANCHO, J. Maria; HERNÁNDEZ, Fernando. Tecnologias para transformar a educação.
Artmed, Porto Alegre, 2006.

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o
professor na atualidade. 9.ed. São Paulo: Érica, 2012. 224 p. ISBN 978-85-365-0390-5.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TEDESCO, Juan Carlos (Org.). Educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza? São Paulo:
Cortez, 2004. 255 p.

KLEINA, Cláudio. Tecnologia assistiva em educação especial e educação inclusiva. Curitiba:
Intersaberes, 2012.

SILVA, Gláucia da. Educação e novas tecnologias: um re (pensar). Curitiba: Intersaberes, 2012.
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MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas
tecnologias e mediação pedagógica. 21.ed. 3. reimp. São Paulo: Papirus, 2013. 171p ISBN
9788530809966.

BRITO, Glaucia da Silva. Educação e novas tecnologias: um re-pensar. 2. ed. Curitiba: Ibpex,
2008. 120 p.

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA DAS
DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EMENTA
A prática educativa e a prática investigativa -teórica/empírica- no contexto de formação do
Pedagogo, a partir da vivência cotidiana institucional. Valorização do estágio como espaço de
aprendizagem e produção de saberes na formação do pedagogo. A Formação dos Professores da
Educação Básica e a Educação Profissional: especificidades e interfaces. As Disciplinas
Pedagógicas e a sua caracterização. A relação teoria e prática na formação dos professores - os
saberes e as competências. A Prática de ensino: estratégias e procedimentos para a atuação docente
no Ensino Médio. O Desenvolvimento de uma Proposta de reflexão e intervenção na atuação
docente da escola básica brasileira: o Relatório, o Projeto e o Portfólio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DEMO, Pedro. Desafios Modernos da Educação. Vozes, 2009.

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3. ed.
São Paulo: Moderna, 2010.

PERRENOUD, Philipe / THURLER, Monica G. (orgs.). As Competências para Ensinar no
Século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: ARTMED Editora,
2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COLOMER, Teresa; CAMPS, Anna. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto Alegre:
ARTMED, 2008. 196 p.

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 19. ed. São Paulo: Olho
d'Água, 2008. 127 p.
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LOPES, Eliane Marta Santos Teixeira. Perspectivas históricas da educação. 5. ed. São Paulo:
Ática, 2009. 80 p.

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre:
ARTMED, 2008. 192 p.

COLL, César. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: ARTMED,
1994. 159 p. ISBN 8573023420.

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO VI
EMENTA
O trabalho do Projeto de Pesquisa: objetivos e etapas. . Definição do objeto de estudo: tema e
definição do problema. Formulação de objetivos e levantamento das questões/hipóteses.
Consolidação da metodologia de pesquisa. Estrutura de um trabalho científico e normas técnicas de
apresentação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PATACO, Vera Lúcia Paracampos; VENTURA, Magda ; RESENDE, Érica dos Santos.
Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 5. ed. São Paulo:
Moderna, 2010.

SAMPIERI, Roberto Hernandez. Metodologia de Pesquisa. Ed. AMGH EditoraLtda, 2006.

METODOLOGIA científica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 126 p.
ISBN 978-85-60923-10-6.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas. Ed.
Atlas, 2008.

CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científicafundamentos técnicos. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2007.
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo:
Cortez, 2007. 304 p. ISBN 9788524913112.

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2010.

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o
horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. 246 p.

7º PERÍODO
DISCIPLINA: ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
EMENTA
Conceituação da Orientação Educacional no contexto da Pedagogia: Especialização ou
Generalização? Princípios e Métodos da Orientação Educacional. Breve Histórico. Aspectos Legais.
Função, Objetivos e Atribuições. Fundamentos da Psicopedagogia Clínica e Intitucional.
Atendimento

Psicopedagógico.

Contribuições

da

Psicopedagogia

ao

Processo

Ensino

Aprendizagem. Diagnóstico e Prevenção de Problemas de Aprendizagem. Intervenção
Psicopedagógica em Espaços escolares e não escolares.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PERRAUDEAU, Michel. Estratégias de aprendizagem: como acompanhar os alunos na aquisição
dos saberes. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 240 p.

PFROMM NETTO, Samuel. Psicologia da aprendizagem e do ensino. São Paulo: EPU, 2009. 160
p.

COLL, César. Psicologia e currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração do currículo
escolar. 5. ed. São Paulo: Ática, 2007. 200 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERGAMINI, Cecília W.; CODA, Roberto (Org.). Psicodinâmica da vida organizacional:
motivação e liderança. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 342 p.
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HOFFMANN, Jussara. Práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas
do currículo. 6. ed. Porto Alegre: Mediação, 2008. 109 p.

CANDAU, Vera Maria (Org.). Reinventar a escola. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 11. ed. Cortez,
2008. 174 p.

JOSÉ, Elisabete da Assunção; COELHO, Maria Teresa. Problemas de aprendizagem. 12. ed. São
Paulo: Ática, 2008. 232 p.

DISCIPLINA: GESTÃO EDUCACIONAL: TEORIA E PRÁTICA
EMENTA
Estado e políticas públicas para a Educação. Descentralização e autonomia. Estado do conhecimento
em Supervisão, Administração e Orientação Educacional. Questões atuais da formação do gestor.
Projeto político-pedagógico e função social da escola. Gestão democrática. Escolas eficazes.
Indicadores educacionais. Impasses e perspectivas das políticas atuais de gestão educacional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática,
2009. 120 p.

LÜCK, Heloísa. Gestão educacional: uma questão paradigmática. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
116 p.

SCHULZ, Almiro. Ética e gestão educacional. São Paulo: Alínea, 2008. 127 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LIMA, Licínio C. Escola como organização educativa: uma abordagem sociológica. 3. ed. São
Paulo: Cortez, 2008. 189 p.

BELOTTO, Aneridis A. Monteiro; RIVERO, Cléia Maria da Luz; GONSALVES, Elisa Pereira.
Interfaces da gestão escolar. São Paulo: Alínea, 1999. 111 p.
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VEIGA, Ilma Passos Alencastro; RESENDE, Lucia Maria Gonçalves de (Org.). Escola: espaço do
projeto político pedagógico. 13. ed. Campinas: Papirus, 2008. 200 p.

PALMA FILHO, João Cardoso. Política educacional brasileira: educação brasileira numa década
de incerteza (1990-2000) avanços e retrocessos. São Paulo: CTE, 2005. 172 p.

ROCHA, Maria Sílvia Pinto de Moura Librandi da. Não brinco mais: a (des)contrução do brincar
no cotidiano educacional. 2. ed. Ijuí, RS: UNIJUI, 2005. 200 p. (Coleção Fronteiras da Educação)
ISBN 8574291404 (broch.).

DISCIPLINA: PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO DAS
ORGANIZAÇÕES ESCOLARES
EMENTA
As funções do pedagogo na Gestão Escolar em uma perspectiva de gestão compartilhada.
Possibilidades de criação de espaços de participação no cotidiano da escola. O gestor e a organização
escolar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PARO, Vitor Henrique. Escritos sobre educação. São Paulo: Xamã, 2001. 150 p.

FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências,
novos desafios. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 119 p.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 2ª edição,São
Paulo: Cortez, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática da educação. 8. ed. Petrópolis: Vozes,
2008. 283 p.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. Trabalho docente: elementos para uma teoria da docência
como profissão de interações humanas. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 317 p.

CANDAU, Vera Maria (Org.). Didática em questão. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 127 p.
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SILVA, Mônica Caetano Vieira. O estágio no curso de pedagogia. Curitiba: Intersaberes, 2013.

PICONEZ, Stela C.Bertholo (coord). A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 2.
ed.Campinas, São Paulo: Papirus, 2004.
DISCIPLINA: LIBRAS
EMENTA
Aspectos históricos e gramaticais da Língua Brasileira de sinais no contexto das práticas educativas
intra e extra-escolares. Elementos relativos ao ensino e aprendizagem da gramática da LIBRAS em
suas especificidades teórico-práticas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista.
São Paulo: Plexus, 2002.

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria; ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Educação de
surdos: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2007. 207 p. ISBN 9788532304001.

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos
lingüísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua
de sinais brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001, 2 V.

SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto Alegre: Mediação,
2012. 190 p. ISBN 9788587063175.

FERNANDES, Eulália (Org.). Surdez e bilinguismo. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2008. 103 p.

GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais
e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 87 p.
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ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de et al. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio de Janeiro:
Revinter, 2004. 241 p.

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO VII
EMENTA
O processo de construção do TCC - Trabalho de Conclusão de Curso. Revisão geral do material já
elaborado. Discussão e complementação do trabalho. Normas científicas voltadas à apresentação
gráfica e oral do TCC. Elaboração da 1a. versão do TCC.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PATACO, Vera Lúcia Paracampos; VENTURA, Magda ; RESENDE, Érica dos Santos.
Metodologia para trabalhos acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 5. ed. São Paulo:
Moderna, 2010.

SAMPIERI, Roberto Hernandez. Metodologia de Pesquisa. Ed. AMGH Editora Ltda, 2006.

METODOLOGIA científica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 126 p.
ISBN 978-85-60923-10-6.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2010.

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação a
pesquisa. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 182 p.

RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo:
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CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científicafundamentos técnicos. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2007.
DISCIPLINA: SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM PEDAGOGIA
EMENTA
O SINAES, cultura geral e profissional, conhecimento sobre dimensão cultural social, política e
econômica da educação, conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, inclusão
social, multiculturalismo e indígenas e afrodescendentes, conhecimentos pedagógicos amplos e
específicos. A organização e a gestão da escola.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Indicada nos planos de Ensino de todas as disciplinas constantes da matriz curricular.
DISCIPLINA: CURRÍCULO: TEORIA E PRÁTICA
EMENTA
O currículo na relação lugar-tempo-história, como processo de formação e de compreensão de
práticas educativas contemporâneas. Reflexão sobre o conceito, o campo e as relações entre um
currículo educativo, comprometido com a educação cidadã e a formação profissional em diferentes
âmbitos do mundo do trabalho. Discussão sobre os atos de currículo e sua complexidade no contexto
educativo/formativo do educador. Discussão sobre a necessária articulação entre teoria e prática a
partir da reflexão sobre a práxis educativa e seus significados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ESTEBAN, Maria Teresa (Org.). Escola: currículo e avaliação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 167
p.

MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Currículo, cultura e
sociedade. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 154 p.

HOFFMANN, Jussara. Práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas
do currículo. 6. ed. Porto Alegre: Mediação, 2008. 109 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. Organização do currículo por projetos de
trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 199 p.
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MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa (Org.). Currículo: questões atuais. 15. ed. Campinas: Papirus,
2009. 143 p.

GIMENO SACRISTÁN, José. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2008. 252 p.

COLL, César. Psicologia e currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração do currículo
escolar. 5. ed. São Paulo: Ática, 2007. 200 p.

SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método
no processo pedagógico. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2006. 200 p.

8º PERÍODO
DISCIPLINA: PEDAGOGIA NAS ORGANIZAÇÕES NÃO-ESCOLARES
EMENTA
O papel do pedagogo nas organizações e seus principais desafios. As transformações no mundo do
trabalho e suas implicações na reestruturação produtiva e na formação do trabalhador. Eras
Organizacionais. Gestão das organizações: conceitos, modelos e implicações no processo de gestão
das pessoas. Questões atuais em educação nas organizações: gestão do conhecimento, educação
corporativa, aprendizagem organizacional e educação continuada.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
KUENZER, Acácia Zeneida. Pedagogia da fábrica: as relações de produção e a educação do
trabalhador. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

FERREIRA, Ademir Antonio; REIS, Ana Carla Fonseca; PEREIRA, Maria Isabel. Gestão
empresarial: de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna administração de
empresas. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 256 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BOOG, Gustavo Grueberg; BOOG, Magdalena (Coord.). Manual de treinamento e
desenvolvimento: gestão e estratégias. São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 262 p. ISBN
9788576050773.

ABRANTES, José. Pedagogia empresarial nas organizações que aprendem. Rio de Janeiro:
WAK, 2009. 310 p.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 24. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia da administração. São Paulo: Atlas, 1997.

WOOD JÚNIOR, Thomaz (Coord.). Gestão empresarial: oito propostas para o terceiro milênio.
São Paulo: Atlas, 2001. 199 p.

DISCIPLINA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
EMENTA
Evolução e epistemologia da Avaliação Institucional no Brasil. Desenho e dimensão da prática
avaliativa nas instituições de ensino e nas organizações não escolares. O modelo oficial de avaliação
institucional: o Estado avaliador. A cultura de avaliação e a meta avaliação. Proposta de avaliação
institucional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação: para uma
sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 151 p.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas
lógicas. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 183 p.

SILVA, Janssen Felipe da. Avaliação na perspectiva formativa-reguladora: pressupostos
teóricos e práticos. 4. ed. Porto Alegre: Mediação, 2011. 94 p. ISBN 9788587063908.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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DEPRESBITERIS, Léa. Avaliação educacional em três atos. 4. ed. São Paulo: SENAC, 2009. 102
p.

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. 39. ed. Porto
Alegre: Mediação, 2008. 104 p.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança: por uma
práxis transformadora. 11.ed. São Paulo: Libertad, 2010. 230 p.

DIAS SOBRINHO, José; BALZAN, Newton Cesar (Org.). Avaliação institucional: teoria e
experiências. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 180 p.

CAPPELLETTI, Isabel Franchi (Org.). Avaliação educacional: fundamentos e práticas. São Paulo:
Articulação Universidade/Escola, 2001. 115 p.

DISCIPLINA: SUSTENTABILIDADE
EMENTA
Definição legal de Desenvolvimento Sustentável. As ações necessárias para se alcançar o
desenvolvimento sustentável. As sugestões para se alcançar esse desenvolvimento sustentável. A
questão ambiental X consumo. A influência da explosão populacional na sociedade de consumo
colocando o consumidor como novo ator social. A Educação Ambiental como caminho para se
alcançar a Sustentabilidade. As ações necessárias para alcançar a Sustentabilidade em seus aspectos
e os benefícios que essas ações podem trazer para a sociedade culminando em um consumo
consciente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PEREIRA, Raquel da Silva (Org). Gestão para o desenvolvimento sustentável: desafios e
proposições para a sustentabilidade socioambiental. São Paulo: Globus, 2013. 204 p. ISBN
9788579810954.

PORTILHO, Fatima. Sustentabilidade Ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez,
2005.
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TRIGUEIRO, Andre. Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta em
transformação. São Paulo: Globo, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Atlas,
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ANDRADE, Rui Otavio Bernardes de; TACHIZAWA, Takeshy; CARVALHO, Ana Barreiros de.
Gestão ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São Paulo:
Makron, 2000. 206 p.

MALSCHITZKY, Nancy (Org.). Pessoas e gestão: uma parceria sustentável. São Paulo: Actual,
2011. 204 p.

DISCIPLINA: TCC EM PEDAGOGIA
EMENTA
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