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4
1 INTRODUÇÃO

Este texto apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio
de Sá de Vila Velha (FESVV). O curso se dispõe a formar o/a pedagogo/a para o
exercício da docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos
cursos de Ensino Médio na modalidade Normal e na Educação Profissional, bem como
em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Conforme as
Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia (CNE/CP01/2006), a formação a ser
oferecida abrangerá integradamente a docência, a participação da gestão e a avaliação
de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a execução, o
acompanhamento de programas e as atividades educativas.

Em um contexto de globalização econômica e sociocultural, de avanços tecnológicos e de
transformações no mundo do trabalho, surgem novas exigências para a formação de
profissionais em decorrência da velocidade das mudanças, da provisoriedade dos
saberes e das contínuas e imprevisíveis demandas oriundas das situações concretas de
trabalho. Articular teoria e prática; acessar, processar e gerenciar as informações que
proveem

de

diferentes

fontes;

integrar

os

saberes

científico-tecnológicos,

os

conhecimentos específicos da formação profissional e os saberes tácitos advindos das
práticas sociais e da experiência profissional são os novos desafios a serem enfrentados
para atuar no mundo do trabalho. Competências intelectuais, organizacionais,
comunicativas, sociais e gerenciais são exigências postas aos profissionais neste novo
contexto.

Aos/às pedagogos/as se colocam questões novas e instigantes. Como enfrentar os
desafios educacionais em uma sociedade plural, contraditória, desigual e em constante
transformação? Como atuar no campo social, na esfera educativa, em que ocorre a
formação dos sujeitos trabalhadores e cidadãos?

Nesse sentido, o curso de Pedagogia desta Instituição de Ensino Superior (IES) encara a
responsabilidade de formar profissionais da educação que, por um lado, atendam às
novas tendências educacionais e dos mercados de trabalho, mas que, por outro lado,
vislumbrem o fazer pedagógico como primordial para a formação de pessoas críticas,
conscientes e capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e
humana.
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2 MARCO REFERENCIAL – A FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA

Nesta parte do projeto, apresentamos a missão da IES, bem como alguns indicativos
históricos que consideramos de significativa relevância para a construção de um projeto
pedagógico para um curso de Pedagogia, destacando dados referentes à história do
Curso no Brasil, bem como sua fundamentação legal. Em seguida, apresentamos o Curso
de Pedagogia com sua missão e seus objetivos e traçamos algumas reflexões acerca dos
fundamentos, concepções e princípios que orientam nossas opções curriculares e
representam a utopia de professores, professoras, alunos e alunas que constituem o
corpo docente e discente do Curso de Pedagogia desta Instituição.

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, Instituição Privada de Ensino Superior, tem
limite territorial de atuação no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua
Cabo Aylson Simões, 1.170 - Centro, Vila Velha, CEP: 29100-320 e endereço eletrônico:
www.estacio.br. Sua mantenedora é a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.
(SESES), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.075.739/0001-84, sociedade empresarial com
sede na Rua do Bispo, nº 83, Rio Comprido, CEP: 20261-063, município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com seus atos constitutivos registrados na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, sob o nº 33.2.0783899-0.

A Mantenedora é responsável pela Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha perante as
autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias
ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da Lei e do Regimento Geral, a
liberdade acadêmica dos corpos docente e discente, a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos e a sua autonomia didático-científica.

Compete,

precipuamente,

à

Mantenedora

promover

adequadas

condições

de

funcionamento da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis
necessários e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos financeiros.

À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da
Faculdade. Dependem de aprovação da Mantenedora: orçamento anual da Faculdade; a
assinatura de convênios, contratos ou acordos; as decisões dos órgãos colegiados que
importem em aumento de despesa ou redução de receita; a admissão ou dispensa de
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pessoal; a criação ou extinção de cursos; o aumento, redistribuição ou redução de suas
vagas iniciais e as alterações regimentais.

Compete à Mantenedora designar, na forma prevista no Regimento, o Diretor Geral,
cabendo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da
Faculdade. Cabe ao Diretor Geral a designação dos ocupantes dos demais cargos ou
funções de direção, gestores, coordenação ou assessoramento da Faculdade.

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, atenta às necessidades e novas exigências
profissionais nas áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tem implementado
cursos dotados de um perfil diferenciado, quer em face da sua grade curricular atualizada
e dúctil, quer em face da excelência do seu corpo docente.

2.1 - Breve Histórico e Desenvolvimento da Instituição

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, Instituição Privada de Ensino Superior, com
limite territorial de atuação no município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua
Cabo Aylson Simões, 1.170 - Centro, Vila Velha, CEP:29100-320 /Fone 3320-2900 e
endereço eletrônico: www.estacio.br, apresenta sua mantenedora a Sociedade de Ensino
Superior Estácio de Sá Ltda. – SESES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.075.739/000184, sociedade empresarial com sede na Rua do Bispo, nº 83, Rio Comprido, CEP: 20261063, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro.

A Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA tem com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com seus atos constitutivos registrados na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, sob o nº 33.2.0783899-0.

Nos termos do artigo 2º do Estatuto, a SESES visa a aperfeiçoar e difundir a educação e
a cultura, e tem por objetivos: organizar e manter estabelecimentos de ensino isolados,
independentes, federação de escolas ou universidades; promover iniciativas filantrópicas
e gratuitas de assistência à comunidade, nas áreas de saúde, dos serviços jurídicos,
médicos e sociais, de recreação e esporte. Os órgãos de administração da SESES nos
termos dispostos do Art. 6º do seu Estatuto são: a Assembleia Geral, a Diretoria e o
Conselho de Curadores. A Assembleia Geral é o órgão soberano deliberativo da vontade
social e será constituída de todos os sócios fundadores e de outros que vierem a ser
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admitidos em pleno gozo de seus direitos estatutários. A Diretoria é um órgão executivo
composto de três integrantes, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos. Os
cargos são os seguintes: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Tesoureiro.
O Conselho de Curadores, conforme o Artigo 21 do Estatuto é constituído de três
membros efetivos e três suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois
anos, podendo ser reeleitos.

A Mantenedora é responsável pela Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha perante as
autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias
ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da Lei e do Regimento Geral, a
liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus
órgãos deliberativos e executivos e a sua autonomia didático-científica, dessa forma
assume a promoção de condições adequadas de funcionamento da Faculdade,
colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis necessários e assegurando-lhe os
suficientes fatores humanos e recursos financeiros. A Mantenedora reserva-se a
administração financeira, contábil e patrimonial da Faculdade. Dependem de aprovação
da mantenedora: orçamento anual da Faculdade; a assinatura de convênios, contratos ou
acordos; as decisões dos órgãos colegiados que importem em aumento de despesa ou
redução de receita; a admissão ou dispensa de pessoal; a criação ou extinção de cursos
e o aumento, redistribuição ou redução de suas vagas iniciais; alterações regimentais.

Compete à Mantenedora designar, na forma prevista no Regimento, o Diretor Geral,
cabendo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da
Faculdade. Cabe ao Diretor Geral a designação dos ocupantes dos demais cargos ou
funções de direção, gestores, coordenação ou assessoramento da Faculdade.

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha é uma instituição particular de ensino superior,
integrante do Sistema Federal de Ensino. A instituição iniciou suas atividades acadêmicas
no 2º semestre de 2000, com os cursos de Graduação em Turismo, Administração com
Habilitação em Comércio Exterior, Administração Geral e Marketing. Credenciada pela
Portaria 439 de 30 de março de 2000 D.O.U. 63-E de 31 de Março de 2000 com CI 4.

A partir do ano de 2012 um esforço conjunto entre o acadêmico e a gestão administrativa,
atendendo as indicações da CPA (Comissão Própria de Avaliação) e legislações
pertinentes, a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha iniciou um projeto novo visando
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garantir a inclusão arquitetônica, pedagógica e atitudinal às pessoas com necessidades
educacionais especiais. A partir daí várias reformas foram implementadas, como a
construção de rampas no calçamento externo, inclusão dos pisos táteis internos,
sinalização das salas, banheiros e setores por meio de placas em Braille, adequação da
sinalização para atendimento prioritário, vagas para pessoas com deficiência no
estacionamento, atendendo as orientações da NBR 9050 (ABNT, 2004). Além disso, a
faculdade disponibiliza no ambiente virtual: material didático digital acessível para alunos
com deficiência visual por meio de software NVDA ou DOSVOX; áudio das aulas
teletransmitidas das disciplinas online ou material interativo, e aulas legendadas para os
estudantes surdos ou com deficiência auditiva através do recurso denominado Close
Caption (CC), que permite baixar as legendas para estudarem outro momento.

Em

continuidade a esse processo ocorreu a reestruturação do setor de Atendimento
Educacional Especializado, com a implantação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
(NAI) em parceria com o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, (NAP).

O NAI/NAP foi criado no ano de 2014 para a oferta do apoio pedagógico,
psicopedagógico e o suporte acadêmico e administrativo para inclusão de todos (as) os
(as) estudantes nas atividades acadêmicas.

Nesse processo os atores envolvidos

passaram a trabalhar de forma integrada e o setor foi estruturado com a presença de
psicólogo, pedagogo, intérprete de Língua Brasileira de Sinais (em conforme com a Lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002), que atua não só no atendimento ao estudante surdo ou
com deficiência auditiva que faz uso das Libras como também na difusão dessa língua na
comunidade acadêmica por meio de Oficinas de Libras para estudantes e docentes
interessados. O atendimento do núcleo se dá por meio da interface com as Gerências
Administrativa e Acadêmica, Coordenações dos Cursos, Corpo Docente, representantes
dos discentes e CPA e conta também com a atuação de estudantes monitores.

A ação do NAI/ NAP está articulada às coordenações de cursos e ao setor administrativo
que, de forma integrada, administram os processos de inclusão, desde a detecção das
necessidades dos (as) discentes, passando pelo atendimento, integração com a família e
com docentes, até a promoção de eventos para fomento à discussão sobre grupos
minoritários, inclusão e diversidade.

Esse núcleo tem a função de conduzir os processos que dizem respeito ao atendimento
às pessoas com necessidades educacionais especiais, sistematização, sensibilização

9
para o ingresso, permanência e sucesso dos mesmos além do suporte pedagógico para
qualquer discente indicado (a) pelo corpo docente, coordenação ou que procure o apoio
voluntariamente. O objetivo é garantir a implementação da inclusão em seu conceito
pleno de acesso a tudo o que a instituição oferta para todos, em conformidade com a Lei
13.146/ 2015, Capítulo IV que trata do Direito à Educação, Art. 27
[...] a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida,
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem.

Para alcançar os seus objetivos o NAI/NAP realizada o atendimento especializado a partir
da articulação intersetorial conforme as políticas de inclusão contempladas no Plano de
Desenvolvimento Institucional, acompanhando o (a) estudante desde o processo do
vestibular, ofertando as adequações necessárias de acordo com suas características e
necessidades especiais.

Em 2014, os TICs foram fortalecidos e ganharam forte adesão de alunos e professores
com a criação dos Games e o acesso gratuito dos materiais didáticos por meio de tablets
e androids.

Os destaques do ano de 2015 e 2016 foram as novas formas de avaliação inclusiva,
instituída pelo Programa Avaliando o Aprendizado (2015) e o Projeto Nova Chance
(2016). Essas novas possibilidades de aprendizagem passaram a reforçar a inclusão
pedagógica e atitudinal. O ano de 2016 também marca o início das ações propostas
nacionalmente com o Programa Ensino 2020 e a IES passa a ofertar, no Sistema de
Informações Acadêmicas (SIA), com um novo modelo de gestão do ensino, denominado
Sala Virtual de Aprendizagem (SAVA). A capacitação presencial em novos TICs para
professores/as se somou à dos TICs já existentes, como forma de atendimento ao aluno e
suporte para docentes.
Já no primeiro semestre de 2016, registra-se o lançamento do Informativo “O
Pesquisador”, que nasce com o objetivo de sistematizar e divulgar as informações
relacionadas à pesquisa que continuam em um crescente contínuo, com a ação
permanente de docentes e discentes mantendo o foco na integração com o ensino e com
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a extensão. Marca da produção desse tripé da IES é a Mostra Científica que, iniciada em
2014-2, com periodicidade semestral, realiza em 2016 sua quinta edição.

A constante atenção ao atendimento dos marcos regulatórios e a efetiva e permanente
ação da CPA tem sido manifestada por meio dos indicadores de cursos e institucionais e,
dessa forma, havendo expressiva melhoria dos indicadores externos como o Conceito
Preliminar de Curso (CPC), que são frutos de um trabalho contínuo sob orientação da
CPA, atualmente o IGC da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha é 4.

Por outro lado, a adaptação aos novos marcos regulatórios com a implementação do
ENADE trouxe desafios à orientação e incentivo dos discentes como coautores do
processo de avaliação externa, além da avaliação interna na qual todos já estavam bem
engajados e, no ano de 2012, os cursos de Direito e de Administração obtiveram CPC 2
no Ciclo avaliativo vermelho em 2012. Com suporte da CPA os projetos saneadores foram
construídos com foco principal no engajamento dos discentes para a avaliação ENADE.
Os cursos receberam a visita do INEP nos anos de 2013 com resultado divulgados em
diário oficial com os seguintes resultados: Administração com conceito 3,

Portaria

737 DOU 30/12/2013, Direito com conceito 4, Portaria 46 DOU 14/02/2013.

Cabe ressaltar que em 2012 a CPA e regulação foram responsáveis pela coordenação
das ações de saneamento com os coordenadores e as ações de motivação e
engajamento dos alunos para o ciclo avaliativo ENADE tornaram-se permanentes e são
observadas nos relatórios de avaliação institucional, com vistas no aproveitamento e
adesão dos alunos no ciclo avaliativo em 2015.

Importante o registro das alterações do mercado de trabalho e, consequentemente da
educação, que impactaram o planejamento anterior, e os cursos de Graduação
Bacharelada em Engenharia Ambiental (2016), Engenharia de Petróleo (2014) e Ciências
Contábeis (2015), assim como as Graduações Tecnológicas em Gestão de Recursos
Humanos (2014) e Fotografia (2013) foram autorizados, mas não iniciaram as atividades
por falta de demanda.
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2.2 – Missão institucional
A missão da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha está articulada à sua área de
atuação, por meio da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no
Município de Vila Velha no Estado do Espírito Santo, conforme declarada a seguir:

Educar para transformar: desenvolvendo e disseminando conhecimentos que melhorem a
qualidade de vida das pessoas e colaborem com o desenvolvimento socioeconômico da
comunidade e do país, através da excelência na qualidade de ensino, da produção
acadêmica, da pesquisa e da extensão.

2.3 - Finalidades e Princípios

Visando atender à Missão da IES, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem
o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade Estácio de
Sá de Vila Velha, conforme a seguir:

-

Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e colegiados,
oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e
Extensão, para atender às necessidades da sociedade na qual a IES está inserida.

-

Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, a igualdade de condições para o acesso e permanência com liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a
valorização da experiência extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica,
o trabalho e as práticas sociais.

-

Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção científica, o
desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo.

-

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, promover a divulgação dos
conhecimentos, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a
extensão a todo o universo de pessoas interessadas em estimular o conhecimento dos
problemas do mundo presente, além de formar profissionais para as diversas áreas do
mercado de trabalho (art. 43 da Lei 9394/96).
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-

Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que
compõem o Corpo Docente e Corpo Técnico-administrativo da Instituição, oferecendo
condições laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir metas
pessoais através da obtenção de objetivos organizacionais.

-

Implementar padrões de excelência na organização através do estímulo à qualificação
permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos processos internos e do
acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho.

-

Contribuir com o avanço socioeconômico do estado do Espírito Santo, não apenas
com a qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas
também com ações solidárias que objetivem direta ou indiretamente uma maior
qualidade de vida à população local.

-

Dotar a Instituição de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do serviço
educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento dos dados e
a tomada de ações preventivas e corretivas.
2.4 – Valores
 Cooperação
 Transparência
 Respeito
 Comprometimento
 Inovação

2.5 - Objetivos e Metas Institucionais:

Os objetivos institucionais do Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021
representam as intenções de realização de ações para o presente e o futuro, que a
Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha espera atingir. A partir destes, emergiram a
definição das metas e seus respectivos indicadores de qualidade como suporte para
alcançar os mesmos.
A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha/ES, no intuito de cumprir as diretrizes do PDI,
estabeleceu os seguintes objetivos:

- Ampliar a oferta de Cursos de Graduação em 125%
- Ampliar a Oferta de Cursos de Pós Graduação em 15%
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- Alteração do status de Faculdade para Centro Universitário
- Aumento de 20% de cursos de capacitação para docentes e corpo técnico administrativo
- Aumento da oferta de bolsas do Programa Pesquisa Produtividade Docente de 5 para 8
bolsas.
- Aumento da oferta de bolsas de Iniciação Científica

de 15 para 20 bolsas.

- Continuidade dos Programas de Incentivo a Pesquisa e difusão.
- Obtenção do Qualis Capes para os periódicos institucionais.
- Ampliar a abrangência dos programas de extensão e projetos sociais para além da
comunidade em que a IES está inserida, considerando como aumento de abrangência
mais duas comunidades da Grande Vitória.
- Aumento da oferta de estágios e empregos para discentes e egressos em 85%.
- Continuidade da CPA como coordenação dos processos de avaliação e auto avaliação,
de suporte as ações regulatórias e acadêmica/administrativas.

2.6 INSERÇÃO REGIONAL

O Município de Vila Velha está localizado na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Durante muito tempo, mesmo após as primeiras décadas que seguiram à implantação de
grandes projetos industriais na Metrópole, Vila Velha parecia projetada como uma cidade
dormitório. Entretanto, aos poucos o adensamento de atividades produtivas e de
transportes de cargas portuárias foi alterando o perfil econômico do território municipal,
diversificando a produção fabril e o setor de serviços, integrando o município como parte
ativa do centro econômico regional.

O projeto de criação de um grande centro portuário data da virada para o século XX.
Aproveitando um momento de auge nos preços internacionais do café, o governo Muniz
Freire traçou os planos para reorientar as rotas de exportação do produto que, até então,
colocava o Município de Cachoeiro de Itapemirim como polo catalizador das redes
internas de comercialização antes de seu envio para os portos do Estado do Rio de
Janeiro. A proposta de Muniz Freire (que conseguiu, inclusive, empréstimos internacionais
para pô-la em prática) era criar as condições logísticas para tornar a microrregião de
Vitória (incluindo Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, além da capital) um grande centro
comercial a partir da exportação direta do café, o que inicialmente envolvia a construção
de duas ferrovias e de uma estrutura portuária compatível. As ferrovias teriam dois
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traçados estratégicos, ligando os novos terminais portuários à Cidade de Cachoeiro de
Itapemirim e, também, aos municípios produtores de café na então Província de Minas
Gerais. A realização do projeto original foi retardada por diversas intervenções políticas e,
principalmente, pelas drásticas oscilações nos preços internacionais do café. Entretanto, o
deslocamento do centro econômico do Sul para a nova região portuária seguiu uma
orientação estratégica desde então.

O salto qualitativo ocorreu a partir de meados do século XX, quando o café foi substituído
pelo minério de ferro como principal produto transportado pela Ferrovia Vitória-Minas,
expandindo as atividades portuárias na baía de Vitória, potencializando o que mais tarde
se converteria numa relativa diversificação industrial e de serviços no estado, tendo a
Região Metropolitana como centro econômico fundamental.

A expansão dos negócios a partir de Vitória envolveu os municípios vizinhos num rápido
processo de urbanização a partir da virada para os anos 1970. Com isso, foi-se criando
uma mancha metropolitana de atração de fluxos migratórios internos e externos, que foi
conformando uma microrregião com ares de metrópole, exigindo várias alterações
institucionais até a promulgação da Lei Complementar nº 159/99, que criou a atual
abrangência territorial da Região Metropolitana da Grande Vitória/ES (RMGV).

O IBGE estima uma população de 3,9 milhões de habitantes para o Estado do Espírito
Santo no ano de 2015. Desse total, cerca de 48,6% (1,9 milhão de habitantes) se
encontrava nos 7 municípios que atualmente compõem a Região Metropolitana,
concentrado próximo ao litoral nas cidades de Serra (12,35%), Vila Velha (12,03%),
Cariacica (9,72%) e Vitória (9,06%), numa área bastante restrita, se considerado todo o
território do estado. Essa concentração populacional cria uma forte demanda por serviços
públicos e privados, cuja solução, via novos investimentos, acaba atraindo para a
metrópole residentes dos municípios mais distantes em busca de atendimento,
especialmente nas áreas de saúde e educação (básica e, principalmente, do ensino
superior).
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Tabela 1 – Distribuição da população residente na Região Metropolitana
Espírito Santo – 2015

Município
Cariacica
Fundão
Guarapari
Serra
Viana
Vila Velha
Vitória
Subtotal GV
Total ES

População
381.802
19.985
119.802
485.376
74.499
472.762
355.875
1.910.101
3.929.911

% ES
9,72%
0,51%
3,05%
12,35%
1,90%
12,03%
9,06%
48,60%
100,00%

% GV
19,99%
1,05%
6,27%
25,41%
3,90%
24,75%
18,63%
100,00%
-

Fonte: IBGE. Estimativa da População, 2016.

Além de abrigar um conjunto dos mais importantes balneários do litoral brasileiro, a
Região Metropolitana da Grande Vitória também possui uma expressiva área rural,
constituída de áreas planas e de afloramentos graníticos que, em alguns casos, chegam a
alcançar cerca de 800 metros de altitude. Nessas áreas rurais são produzidas várias
espécies da agropecuária (frutas, hortaliças, ovinos etc.), em regime familiar, favorecendo
seu beneficiamento artesanal. Essa diversidade de relevo e clima, numa faixa litorânea
bastante restrita, torna os municípios da metrópole um conjunto importante para o
desenvolvimento do turismo em solo capixaba, atraindo, a partir dessa vantagem
comparativa, uma série de outras atividades econômicas, com destaque para o setor de
serviços.

Em particular, o Município de Vila Velha foi privilegiado pela natureza. Além de reunir
praias urbanas com grande capacidade de aglomeração, por sua infraestrutura
paisagística, pousadas, hotéis e uma multiplicidade de bares, lanchonetes e restaurantes,
com cardápios diversificados, a extensão de seu território ainda abriga balneários
importantes e uma variedade de propriedades rurais onde são operadas atividades de
agroturismo e hospedagem.

Com a expansão urbana metropolitana, coube a Vila Velha abrigar o maior e mais
diversificado parque produtor de vestuário da região. O Bairro da Glória se constitui na
atualidade o maior shopping a céu aberto do estado, considerada a sua especialização na
comercialização de confecções, em especial, mas, também de outros serviços.
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Mapa 1 – Região Metropolitana da Grande Vitória-ES

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves.

Assim, em termos socioeconômicos, a Região Metropolitana tornou-se o grande centro
territorial do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Ela centraliza as atividades
produtivas e de comércio exterior, o que possui um amplo efeito multiplicador interno,
especialmente na expansão de atividades imobiliárias e do setor de serviços em geral.
Destaca-se o seu complexo portuário, que opera na exportação de minério de ferro
(pellets), placas de aço, rochas ornamentais (mármore e granito), produtos e
equipamentos da indústria petrolífera, bem como a importação de cargas diversas em
containers, automóveis e insumos siderúrgicos.

As projeções de novos investimentos para as próximas décadas, ao mesmo tempo em
que sugere uma relativa desconcentração das atividades portuárias e industriais,
especialmente devido às perspectivas de expansão da produção petrolífera em nível
estadual, também reproduz a trajetória de manter o centro metropolitano como produtor
de conhecimentos e difusor dos efeitos multiplicadores do crescimento econômico, com
forte especialização no Setor de Serviços. O fomento oficial à formação de redes de
produção científica e tecnológica, envolvendo instituições de ensino, pesquisa e extensão,
públicas e privadas, aponta para a consolidação da Metrópole como centro produtor e
difusor de conhecimentos em nível regional para as próximas décadas. Tais
conhecimentos precisam se especializar na formação de profissionais demandados pelas
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atividades econômicas em plena expansão, como tem sido o caso do Município de Vila
Velha.

Dentro do Complexo Portuário Metropolitano, o Município de Vila Velha se destaca pela
diversificação de cargas nos terminais em plena expansão no seu lado da baía. Existem
no município os mais importantes terminais em volume de cargas diversas
conteinerizadas da região capixaba, bem como terminais operando com cargas cativas,
tais como blocos e placas de mármore e granito, automóveis e vários insumos utilizados
nas plataformas oceânicas da produção de petróleo e gás natural. O crescimento e a
diversificação dessas atividades portuárias têm exigido a construção de uma
multiplicidade de pátios de estocagem e condomínios de empresas de logística e
redistribuição, em retroáreas que se distribuem por todo o território municipal, ampliando
a demanda pela formação de uma diversidade de profissionais em vários outros ramos,
devido a seus efeitos multiplicadores, especialmente no Setor de Serviços.
Mapa 2 – Expansão do Complexo Portuário do Espírito Santo

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves.
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Considerada a mais nova província petrolífera do país, o Estado do Espírito Santo vem
recebendo investimentos expressivos nas áreas de petróleo e gás natural. Descobertas já
consolidadas, como o Parque das Baleias, no Litoral Sul capixaba, e o Parque dos
Doces, no Litoral Norte, confirmam a importância do Espírito Santo nesse segmento
industrial, que já opera nas jazidas em terra há muitas décadas no estado.
Mapa 3 – Expansão da Produção de Petróleo e Gás Natural na Bacia do Espírito Santo

Fonte: A Gazeta. 15.01.2015.

As projeções oficiais de novos investimentos apontam para uma orientação bastante
evidente de que o litoral capixaba compõe um novo eixo de centralização empresarial.
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Tabela 2 – Investimentos Projetados para o Espírito Santo – 2014-2019.

Fonte: Instituto Jones Santos Neves, 2015.

Mapa 4 - Investimentos Projetados para o Espírito Santo.

Fonte: Instituto Jones Santos Neves, 2015.

O crescimento populacional e a diversificação da atividade econômica no estado
possibilitam, de um lado, o aumento das potencialidades locais e, de outro, suscitam
novos desafios e novos problemas para os quais a IES deve estar preparada para dar
respostas positivas. Os dados, ora postos, da região onde a IES está localizada apontam
para um leque diversificado de demandas, em termos de formação educacional e
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profissional adequada e qualificada. Afinal, o crescimento vertiginoso e diversificado da
região metropolitana justifica essa exigência de sólida qualificação profissional para
atuação nesse complexo econômico, com repercussões internas e externas.
A alavancagem de novos investimentos empresariais internamente vem exigindo a
formação educacional de um contingente crescente na Região Metropolitana, o que
requer a formação de professores/as em grande escala. De acordo com os dados
educacionais do Censo de 2014, o Estado do Espírito Santo conta com os seguintes
números de alunos matriculados nas redes de ensino.
Tabela 3 – Número de Alunos/as Matriculados/as - 2014 - Estado do Espírito Santo e
Município de Vila Velha
Ed. Infantil
Referência

Rede

Matrícula Inicial
Ensino Fundamental

PréEscola

Séries/Anos
Iniciais

Séries/Anos
Finais

EJA
Presencial

Estadual
Federal
86
52
Espírito Santo Municipal
61.415
5.071
Privada
7.072
.664
Total
68.573 96.787
Estadual
Federal
86
52
VILA VELHA
Municipal
10913
7523
Privada
1978
1922
Total
12977
9497
Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2014.

41.165
204.778
35.518
281.461
18
14585
6661
21264

70.528
123.911
27.149
221.588
929
12203
5517
18649

16.282
2
21.576
94
37.954
0
2940
2940

Creche

EJA
Semi
presencial
3.007
230
3.237
1086
1086

Educação Especial
(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)
Creche
PréAnos
Anos
Educ.
EJA Fund.
Médio
Escola
iniciais
Finais
Profis.
Estadual
1.272
1.550
1.234
26
262
Federal
2
1
73
9
Espírito Santo Municipal
389
1.067
6.559
3.107
1
510
Privada
26
59
270
175
103
34
Total
417
1.127
8.101
4.832
1.411
69
772
Estadual
0
19
250
2
0
Federal
2
1
25
2
0
VILA VELHA
Municipal
74
113
385
407
84
Privada
3
10
56
43
46
18
Total
79
124
441
469
321
22
84
Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2014.
Referência

Rede

Referência

Rede

Regular

Estadual
109.721
Federal
5.952
Municipal
75
Privada
17.791
Total
133.539
VILA VELHA
Estadual
10727
Federal
642
Municipal
Privada
4659
Total
16028
Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2014.

Espírito Santo

Matrícula Inicial
Ensino Médio
Educação
EJA
Profissional
Presencial
(Técnico)
9.717
24.994
3.475
662
62
19.347
361
32.539
26.079
1214
1471
866
532
5382
91
7462
2094

EJA
Semi presencial
4.135
167
4.302
1908
1908

EJA
Médio
135
5
1
141
4
5
9
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Observa-se que tem crescido significativamente o número de matrículas nas escolas
municipais no Ensino Fundamental nas últimas décadas, assim como na iniciativa
privada, tendência reforçada pelo aumento da demanda. No Estado do Espírito Santo, a
oferta de vagas em curso superior tem sua concentração no município de Vitória, que
detém cerca de 60% dessa atividade e a maior parte também da pesquisa e dos
programas de pós-graduação. Nesse contexto, destaca-se a Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes), com 61 cursos de graduação (2011), abrangendo as mais diversas
áreas do conhecimento, e 44 cursos de Pós-graduação. A Ufes apresenta áreas de
excelência como Fisiologia Cardiovascular, Automação

Industrial, Informática e

Engenharia Ambiental.

Entre as instituições de ensino superior, além da Faculdade Estácio de Sá (Vila Velha e
Vitória), encontram-se na Grande Vitória o Centro Universitário Vila Velha (UVV), a Escola
de Medicina da Santa Casa de Misericórdia (EMESCAM), a Faculdade Espírito-Santense
de Vitória (FAESA), a Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) e a Faculdade de
Direito de Vitória (FDV), entre outras. Para uma demanda elevada de educação de
qualidade no ensino superior, há, então, uma enorme necessidade de instituições que
ofereçam ensino, pesquisa e extensão para a formação profissional e humana da
população de uma região em franco crescimento.
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3 O CURSO DE PEDAGOGIA

3.1 MISSÃO

O Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha tem como missão a
formação de profissionais competentes, éticos e humanos para o desenvolvimento de
uma prática pedagógica aderente ao social, por meio da adoção de ações inovadoras e
democráticas na educação básica, juntamente a todos os segmentos sociais, oferecendo
apreensão, construção e reconstrução do conhecimento.

Diante disso, criar, desenvolver, sistematizar e difundir conhecimentos na área de educação
é o objetivo do curso, quando se pretende responder às necessidades humanas da
sociedade contemporânea. Para tal, tem a intenção de formar profissionais de educação
autônomos/as e cooperativos/as, capazes de pensar, investigar, decidir, planejar, realizar e
avaliar ações educacionais em várias instâncias e níveis.

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 Objetivos gerais

O Curso de Graduação em Pedagogia da Faculdade Estácio de Vila Velha tem por
objetivo geral formar profissionais preparados/as para compreender a dinâmica da
realidade

e

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, por meio de programas de educação
continuada, de desenvolvimento organizacional e no planejamento estratégico e
operacional.

Para tal, desenvolve um currículo que possibilita aos/às alunos/as e professores/as:

- compreender a dinâmica da realidade tendo em vista uma atuação de
profissionais com capacidade crítica e criatividade;
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- ampliar a reflexão quanto ao fazer pedagógico e suas implicações na realidade
social, dialogando com outras áreas do conhecimento;
- conceber a ação pedagógica como lócus da articulação entre as teorias,
conhecimentos e saberes determinados e originados na prática e elaborados na
pesquisa educacional;
- aprofundar conhecimentos que contemplem a pluralidade de saberes teóricos e
práticos 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;
- preparar um profissional da educação comprometido com a inclusão social e com
a diversidade cultural, tendo em vista a construção de uma sociedade justa,
igualitária e fundamentalmente ética;
- formar o profissional de educação preparado para atuar: nas organizações
escolares, na docência e na gestão de sistemas educacionais, no planejamento, na
coordenação/supervisão pedagógica e avaliação de projetos educacionais e nas
organizações não escolares em projetos educacionais, em programas de educação
continuada e de desenvolvimento organizacional e planejamento estratégico e
operacional.

3.2.2 Objetivos específicos

- Oferecer formação integral do/a profissional de educação para ampliar a sua
visão crítica quanto ao papel do/a pedagogo/a e suas implicações na realidade
social;
- possibilitar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na construção
permanente de saberes fundamentais à atuação do/a pedagogo/a;
- promover um diálogo entre a Instituição, as escolas da educação básica e o
mundo

do

trabalho,

de

forma

que

tal

integração

possibilite

uma

avaliação/transformação permanente do Curso e da realidade socioeducacional;
- contribuir para a formação do/a pedagogo/a, entendido/a como intelectual
reflexivo/a, de modo a possibilitar uma autonomia intelectual no exercício de sua
atividade profissional;
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- implementar propostas curriculares que propiciem a articulação entre teoria e
prática, visando à formação de profissionais preocupados com as transformações
sociais e com os novos conhecimentos produzidos, permitindo a definição e a
redefinição de seu papel como educador/a.

Nesse sentido, os objetivos do Curso de Pedagogia se encontram plenamente
consoantes com os objetivos institucionais, contribuindo, assim, para o alcance da missão
institucional e a integração do Curso no contexto da instituição.

3.3 METAS

Contribuir para a formação de profissionais com elevado potencial de inserção no
mercado de trabalho. Indivíduos capazes, portanto, de se ajustar de forma flexível às
mudanças no mundo do trabalho e de continuar a se aperfeiçoar, com espírito
empreendedor, público, demonstrado pelo engajamento e comprometimento com a
formação de cidadãos críticos, conscientes do seu papel social e atuantes coletivamente
para resolução dos problemas da comunidade, da cidade, do Estado do Espírito Santo e
do país.

3.4 HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA

O Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, em seus fundamentos,
busca definir uma visão sobre o mundo contemporâneo, sobre homens e mulheres nele
inseridos, bem como sobre a dinâmica da produção da cultura e suas relações com a
educação.

O curso de Pedagogia iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2009, tendo sido
autorizado pela Portaria Ministerial nº 419, DOU em 05 de junho de 2008. O curso foi
autorizado com conceito máximo pelo Ministério da Educação. Recebeu em seus
aspectos essenciais em relação a organização didático pedagógica; corpo docente e as
instalações físicas 100% de aproveitamento. A histórica do curso de Pedagogia da
Faculdade Estácio de Vila Velha é uma história de sucesso. Em 2008/02, semestre que
começou a ser ofertado, foram disponibilizadas 100 vagas anuais, com o propósito de
suprir a carência de uma formação para o exercício do magistério e gestão escolar em
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nível superior voltada para a realidade do Estado do Espírito Santo e, em especial, da
comunidade de Vila Velha. A primeira turma, no turno noturno, foi criada após um
esforço muito grande da então coordenação do curso e da pequena equipe docente que
compunha o curso. Na ocasião foram matriculados 26 alunos. No primeiro semestre do
ano de 2009 uma nova turma no turno noturno foi criada com 27 alunos. Reduzida, foi
em 2009/2 unificada à turma anterior. Pode-se afirmar que este foi o primeiro
estranhamento vivido pelas educandas, mas desafio superado a turma se integrou e se
manteve unida até a colação de grau.
Impulsionados pelas políticas de acesso ao ensino superior do governo da época, o ano
de 2010, em especial o primeiro semestre se tornou uma referência para o curso. Esse
ano o curso formou uma turma de 1º período com 60 alunos, mas ainda somente no
turno da noite. Esse período marca o crescimento e a expansão do curso que, de lá para
cá se manteve estável com aberturas de duas turmas semestrais. Foi também em 2010
que foi implementado o Novo Modelo de Ensino da Estácio com o processo
informatizado de gestão do conhecimento, material didático e Web aula. Mais um motivo
para identificarmos esse ano como uma referência para a constituição do Curso de
Pedagogia da Faculdade Estácio de Vila Velha.
No de 2011/01 pela primeira vez foram formadas duas turmas, uma no matutino com 50
alunos e outra de 60 no noturno. Desde então o curso se manteve com duas entradas
anuais, tendo no mínimo quatro turmas anuais, sendo uma no matutino e uma no noturno.
O quadro a seguir mostra a evolução das matrículas do curso
Quadro 1: Evolução da matrícula do Curso de Pedagogia Faculdade Estácio Vila Velha.
ANO
2008

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

TOTAL

Matutino

Noturno

Matutino

Noturno

-

-

-

26

26

2009

-

27

-

-

27

2010

-

60

42

48

150

2011

50

60

25

40

175

2012

30

100

40

70

240

2013

60

110

40

50

260

2014

47

42

29

48

166

2015

40

100

40

50

230

2016

35

38

15

27

155

Fonte: Sistema de Informação acadêmica - Estácio
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No que se refere às condições socioeconômicas dos/as discentes, vimos que, via de
regra, são pessoas oriundas de classes populares. São alunos/as trabalhadores/as que,
muitas vezes, trabalham o dia todo e estudam à noite. Apesar de o Curso ainda ser novo,
já observamos que, pouco a pouco, a formação universitária tem contribuído para a
inserção no mercado de trabalho, seja como estagiários/as, seja como professores/as
substitutos/as e de contratos temporários.

Em relação aos docentes, o Curso de Pedagogia prima pela seleção de profissionais que:

a) atendam aos pré-requisitos estabelecidos nos planos de curso das disciplinas, em
especial à formação docente; b) sejam profissionais comprometidos/as com a formação
acadêmica e profissional de graduandos em Pedagogia; c) tenham comprovada
experiência na educação básica e no ensino superior. Nesse sentido, buscamos
profissionais que tenham inserção da vida acadêmica, na atuação docente na educação
básica e experiência em gestão nas secretarias municipais e estadual de educação.

Ressalta-se ainda que, para atender às diretrizes curriculares do Curso de Pedagogia, o
quadro é formado por docentes que têm ampla experiência em gestão de processos
educacionais, tanto no âmbito das escolas de educação básica como nas secretarias
estaduais e municipais de educação. O grupo tem ainda um considerável percentual de
docentes com práticas de pesquisa. Dessa forma, o grupo atende, em formação
acadêmica e experiência profissional, aos requisitos necessários para atender às
exigências dos conteúdos curriculares, apresentados anteriormente.

3.5 CONCEPÇÕES, DIMENSÕES E PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS

Nas últimas décadas, fomos bombardeados por um festival de pronunciamentos
alarmantes, no que diz respeito ao conjunto das relações sociais existentes.
Pronunciamentos estes que alardearam uma sociedade em crise, em meio à euforia de
uma suposta Vila Velha do conservadorismo econômico.

Todavia, é preciso resgatar o múltiplo sentido da noção de crise. Como se sabe, para os
chineses, o ideograma que expressa a palavra crise significa, também, ‘oportunidade’.
Outro olhar, mais positivo, sobre a situação de crise permite que percebamos estar nos
umbrais de uma mudança nos modelos de pensamento. Essa mudança não descarta o
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conflito e a possibilidade sempre aberta de gestarmos nosso futuro, pois assume as
incertezas e a complexidade da realidade; para além da fragmentação, entende as
diferenças como fundamentais (genéricas, étnicas, geracionais, etc.); enfim, se abre a
novas formas de interpretação e intervenção pedagógica na realidade social.

Neste contexto, os homens e as mulheres assumem a cena como sujeitos do processo
educativo. Do ponto de vista ontológico, o ser humano se diferencia dos demais animais
mediante a necessidade de produzir as suas próprias condições de vida. Entretanto, não
o faz apenas em função de tal ou qual necessidade, mas sim antecipando os resultados
de sua ação, sendo, desse modo, capaz de definir os caminhos a seguir, num processo
em que as definições implicam sempre redefinições.

Em outras palavras, estamos afirmando que é por meio do trabalho que homens e
mulheres transformam e adaptam a natureza e a si próprios e extraem dela os meios que
garantem a sua subsistência. Assim, o trabalho possibilita aos seres humanos irem além
da pura natureza, podendo, então, assumir uma postura de contraposição, como sujeitos,
ao mundo dos objetos.1

A atividade humana, ou o trabalho propriamente dito, pode ser analisado em pelo menos
dois sentidos: num sentido antropológico, em que detectamos a dependência do ser
humano ao meio, como ser natural e ativo, ao mesmo tempo; e, num sentido teóricognosiológico, no qual o trabalho social constitui-se como uma categoria da teoria do
conhecimento, em que a relação sujeito-objeto é, primordialmente, uma ligação prática
construída no e pelo trabalho. Assim, podemos afirmar que o trabalho tem um sentido
concreto, o de transformação das próprias condições existenciais humanas, ou seja, da
realidade.

Sendo assim, podemos afirmar que a relação que homens e mulheres estabelecem com a
natureza é uma relação social, pois reflete a ação puramente humana. O ser humano, ao
dominar e transformar a natureza como ser natural e ativo, a desencanta e,
consequentemente, se transforma. Ou seja, o dialético homem-natureza possibilita uma

1

DORNELLAS Sobrinho, R.J. Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade: uma nova instância definidora de
políticas educacionais no Brasil dos anos noventa? Niterói: UFF, Mestrado em Educação, 1998.
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reforma concomitante – a naturalização do homem e a humanização da natureza e, com
isso, a constituição do mundo da cultura.2

É importante destacar a complexidade deste processo. Já que as relações entre ser
humano e natureza não se dão pela atuação de um indivíduo isolado, mas por uma rede
de relações entre os seres humanos, estes são desafiados em seu cotidiano pelo
multiculturalismo, pelas diferenças étnicas, de gênero, de geração e de classe. Em cada
uma dessas circunstâncias, o saber e o fazer, nunca dissociados, interferem na
construção da história humana, enfrentam condicionamentos e geram respostas que
precisam ser consideradas. Essas diferentes constituições dos sujeitos sociais têm que
estar presentes na nossa reflexão sobre o processo educativo. Também deve ser levada
em conta a sustentabilidade do destino planetário, que nos leva a enfatizar nossa
responsabilidade ecológica. O trabalho como princípio pedagógico precisa estar ancorado
nesses fenômenos.

É a partir desta dinâmica que homens e mulheres sentem a necessidade de registrar para
as futuras gerações aquilo que pensaram e aprenderam no intercâmbio com o mundo
natural, na tentativa de garantir as condições de sua própria existência. Sendo assim, o
ser humano funda o trabalho educativo e, a partir deste, plasma o processo de troca dos
saberes construídos e reconstruídos historicamente e socialmente pela humanidade. Esse
conjunto de atores sociais é formado por educadores/educandos durante todo o processo
de sua existência. Toda a existência humana é um processo pedagógico.

Nesse sentido, a história é um devir e, enquanto tal, apresenta-se como possibilidade de
o ser humano pensar outras condições existenciais e buscar mecanismos nos diversos
espaços político-sociais para a efetivação de um novo projeto de sociedade, em que
prevaleça a dimensão humana. A História concebida como construção, responsabilidade
e possibilidade puramente humana deve ser o referencial para que a pessoa humana se
situe de forma crítica e coerente diante do seu tempo e assuma o papel de sujeito
histórico transformador das condições existenciais no mundo contemporâneo.

Assim, sustentamos que, atualmente, o ser humano tem, diante de si, não só um desafio
político, mas um compromisso real com a sua própria existência. Sob o ponto de vista do

2

O sentido dialético deste processo indica que este movimento é múltiplo, ou seja, não há polarização homemnatureza, pois o homem também integra a própria natureza.
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campo educacional, tais desafios se apresentam como tarefas político-pedagógicas para
o humano ‘ser e estar’ no mundo como sujeito transformador das próprias condições de
vida em que se encontra. Essa é, também, a experiência da construção de uma cidadania
ativa.

A prática da investigação sistemática no Curso de Pedagogia favorece a formação
discente para a atuação do/a professor/a com atitude de pesquisador/a, crítico/a e
reflexivo/a, constantemente atento/a às transformações e às contradições do mundo do
trabalho. Um/a profissional que busca a autonomia, a elaboração própria, a constante
atuação e inovação de conhecimentos e estabelece o diálogo com os diversos sujeitos
sociais e a discussão coletiva sobre as experiências e a realidade concreta.

3.5.1 Dimensões da formação dos profissionais da educação

Os referenciais que foram até aqui explicitados indicam a amplitude do processo de
formação dos profissionais da educação por nós assumido. Em nosso entender, essa
formação deve contemplar múltiplas dimensões que se entrelaçam:

a) Ético-política: pensar, refletir, analisar e discutir as diversas e novas formas de
compreensão da realidade, como possibilidade efetiva de construção de um novo
homem e de uma nova sociedade. A atuação do/a pedagogo/a não pode estar
voltada apenas para a sua própria dinâmica interna, mas deve estar diretamente
comprometida com os desafios do seu próprio tempo, visto que o curso deve ser
compreendido como locus privilegiado para se repensar as mais variadas práticas
educativas da

sociedade

contemporânea.

Tal perspectiva

nos possibilita

compreender que o/a docente, no exercício de sua própria prática pedagógica,
situa-se como formador/a e formando/a da relação que se estabelece entre o ato
de ensinar e o de aprender nas relações humanas, ora tidas como formais, ora
como

informais, embora

cada

tipo

de

processo

educativo

guarde

sua

especificidade. Isso o remete a uma responsabilidade ética de compreender a
dinâmica de desenvolvimento histórico da humanidade, como também de se
localizar neste processo e localizar o outro como parte integrante e atuante da
mesma;
b) Político-pedagógica: assumir uma postura crítica e coerente com os princípios
orientadores da sua prática, na busca constante de formulação de mecanismos de
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democratização das relações e dos espaços sociais, através da especificidade de
seu trabalho docente, ou seja, a docência como ação intencional, crítica e
cientificamente fundamentada, que leve à aprendizagem significativa do/a aluno/a e
não se limite à mera transmissão de conhecimentos e verdades preestabelecidas.
A preocupação com os processos de construção/reconstrução de saberes nos leva
a assumir criticamente que os saberes e as práticas existentes são temporários e,
por isso mesmo, devem ser objetos constantes de análise. Todo conhecimento é
provisório e se constitui como tal por ser um dos resultados do devir histórico;
c) Epistemológica: fazer da prática pedagógica um objeto constante de
investigação, enfrentando os desafios do cotidiano escolar e não escolar, com
vistas a alcançar novas formas de compreensão do real e, consequentemente, dos
processos educativos. Esta dimensão exige uma sólida formação teórica e
interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus fundamentos históricos,
políticos e sociais, bem como o domínio dos conteúdos a serem ensinados pela
escola?3 A complexidade do processo educativo pressupõe esta sólida formação
epistemológica no sentido de dar sustentação ao movimento de análise e de
intervenção docente na realidade educacional;
d) Estético-cultural: assumir a prática pedagógica como um processo aberto à
construção de uma interpretação, acolhedor das diferenças e promotor de relações
humanas fundadas no respeito e na tolerância. É fundamental a busca de um olhar
amplo que incorpore à formação docente a boniteza e a decência que estar no
mundo, com o mundo e com os outros, substantivamente, exige de nós. Não há
prática docente verdadeiramente que não seja ela mesma um ensaio estético e
ético?4 Esse olhar para o outro exige a promoção de uma educação de cidadãos
atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil,
buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção da nação
democrática5.

3

ANFOPE, Relatório do X Encontro, Brasília, DF.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP: Paz e Terra, 1996.
5 Orientação também ressaltada pelo Parecer CNE/CP 03/2004 e dispõe a Resolução CNE/CP 01/2004 que
instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
4
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3.5.2 Princípios orientadores do Curso

A fundamentação teórica e as dimensões da formação até aqui explicitadas nos indicam
os princípios que orientam o curso. Como afirma o parecer CNE/CP 05/2005,
O graduando em Pedagogia trabalha com um repertório de informações e
habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e
práticos, cuja consolidação será proporcionada pelo exercício da profissão,
fundamentando-se
em
interdisciplinaridade,
contextualização,
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade
afetiva e estética. Este repertório deve se constituir por meio de múltiplos
olhares, próprios das ciências, das culturas, das artes, da vida cotidiana,
que proporcionam leitura das relações sociais e étnico-raciais, também dos
processos educativos por estas desencadeados (BRASIL, 2005, p.6).

Essa perspectiva reforça os princípios que foram construídos e sistematizados pelo
movimento dos educadores reunidos em torno da Associação Nacional pela Formação
dos Profissionais de Educação (ANFOPE) e expressos no relatório do X Encontro
Nacional, realizado em Brasília, em 2000. Juntamo-nos ao movimento desses/as
educadores/as para adotarmos os seguintes princípios para o Curso de Pedagogia da
IES:

- a formação do/a pedagogo/a fundamenta-se numa perspectiva de educação
omnilateral do ser humano;
- a complexidade do fenômeno educativo e a natureza ontológica deste processo
indicam a necessidade de uma formação omnilateral que possibilite uma efetiva
dialética entre as diferentes dimensões citadas no item anterior, o que implica
compreender a interdependência entre todos os fenômenos relativos à formação
dos profissionais da educação;
- a docência é a base da formação profissional. Buscamos na docência o sentido
da atuação do/a pedagogo/a, que se fundamenta nos processos de ensino e de
aprendizagem, que ocorrem em espaços de educação formal e não formal.
Entende-se, assim, que a formação do/a licenciado/a em Pedagogia fundamentase no trabalho pedagógico realizado em espaços escolares e não escolares, que
tem a docência como base fundamental da formação (Parecer CNE/CP 05/2005).
Assim, a docência instaura-se no cerne do processo educativo, materializa-se em
diversos espaços e é compreendida como ação educativa e processo pedagógico
metódico e intencional, não se confundindo com a utilização de métodos e técnicas
pretensamente pedagógicos, descolados de realidades históricas específicas
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(Parecer CNE/CP 05/2005). Essa perspectiva aponta, ainda, para a compreensão
da escola como uma organização complexa que tem a função social e formativa de
promover, com equidade, educação para e na cidadania (Parecer CNE/CP
05/2005);
- a docência inclui a participação na gestão de processos educativos. De acordo
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, é central na
formação do/a pedagogo/a a participação na gestão de processos educativos, na
organização e funcionamento de sistemas e de instituições de ensino, com a
perspectiva de uma nova organização democrática, com vistas a garantir iguais
direitos, reconhecimento e valorização das diferentes dimensões que compõem a
diversidade da sociedade;
- a pesquisa é incorporada como um dos elementos de formação. Situados
historicamente, o pensar e o agir pedagógico decorrem de uma relação direta entre
teoria e prática do fazer humano. A relação entre o binômio teoria/prática é
indissociável, ou seja, se constitui concomitantemente. Tal formulação decorre da
compreensão e da importância epistemológica do conceito de práxis como
atividade prático-crítica, ou seja, como atividade sensível da subjetividade humana
que permita a superação da rígida oposição que fora estabelecida entre as ciências
da natureza e a história, entre o método da explicação causal e as suas formas de
compreensão intuitiva. Assumir como horizonte de um projeto tal relação é
considerarmos outro elemento como sendo central para a formação do profissional
em educação, ou seja, tal perspectiva nos remete à importância da pesquisa não
só do ponto de vista teórico, mas também político, cultural, histórico, ideológico. No
que se refere à pesquisa, ela deve ser considerada como “[...] um princípio
formativo e cognitivo da docência [...]” (BRZEZINSKI, 2001, p. 316)6. Como
componente constitutivo tanto da teoria quanto da prática pedagógica, a pesquisa
fundamenta a construção e a reconstrução das teorias, assim como a dimensão
investigativa da atuação prática permite a permanente criação e recriação do
conhecimento. A prática da investigação sistemática no Curso de Pedagogia
favorece a formação discente para a atuação do/a professor/a com atitude de
pesquisador/a, crítico/a e reflexivo/a e/ou como profissional de Educação,
constantemente atento às transformações e às contradições do mundo do trabalho,
que busca a autonomia, a elaboração própria, a constante atuação e inovação de

6

BRZEZINSKI, Iria. Pedagogia, pedagogos e formação de professores. Campinas-SP: Papirus, 2001.
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conhecimentos, que estabelece o diálogo com os diversos sujeitos sociais e a
discussão coletiva sobre as experiências e a realidade concreta. Nessa perspectiva
de formação, as articulações entre conhecimentos teóricos, pesquisa e prática
pedagógica devem constituir-se como eixos articuladores do currículo do Curso de
Pedagogia;
- a formação do/a pedagogo/a implica uma sólida formação teórica em todas as
atividades curriculares, aliada à formação na e a partir da prática.

3.6 PERFIL PROFISSIONAL

Com a formação em nível superior, pretende-se contribuir para a eliminação do alto grau
de seletividade que caracteriza o sistema educacional, na perspectiva de que é preciso
garantir que a criança entre na escola e nela permaneça, por meio de um processo de
ensino-aprendizagem que lhe garanta o acesso, a permanência e uma educação de
qualidade social.

Não podemos deixar de destacar a necessidade de uma formação de professores/as, de
profissionais da educação, sob o viés de uma formação inclusiva. Um processo formativo
que contribua para a construção de sujeitos que se percebam como autores e atores de
destaque no cenário da escola. Uma formação que possibilite a realização de um trabalho
que entenda e atenda a todos em suas singularidades, particularidades, subjetividades e,
principalmente, que compreenda as ricas possibilidades diferenciadas que cada sujeito
tem, contribuindo, dessa forma, para construção/reconstrução de uma sociedade mais
solidária, mais cidadã, mais democrática.

Para tanto, a qualificação dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da
Educação Infantil se configura como estratégia de formação teórico-cultural e de
desenvolvimento de um instrumental de trabalho que atenda às necessidades e
características dos/as alunos/as. A proposta é de uma visão específica da prática
pedagógica que esteja embasada numa concepção de sociedade democrática, cuja
dinâmica confira à educação escolar papel primordial nos destinos dos indivíduos e do
país. Propõe-se, ainda, a formação de professores/as e de profissionais de gestão e de
apoio escolar que compreendam a dimensão institucional da escola e a sua necessária e
indispensável contribuição para a transformação da sociedade.
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Em consonância com os objetivos a que se propõe e com as demandas sociais já
explicitadas, a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, por meio do Curso de Pedagogia,
se propõe a formar profissionais para responder às demandas educativas da sociedade
brasileira contemporânea nas áreas do magistério da educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade normal e em cursos de
educação profissional, na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. As atividades docentes
compreendem também a participação na organização e gestão de sistemas e instituições
de ensino, englobando:
[...] o 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 (BRASIL, Parecer CNE/CP N.º 5/2005).

Os/as profissionais são formados/as como professores/pesquisadores/as aptos/as a
desenvolverem atividades de pesquisas educacionais que contribuam para uma reflexão
teórico-prática sobre o fenômeno educativo e sobre o fazer pedagógico, possibilitando
uma tessitura mais enriquecedora dos conhecimentos acadêmicos no cotidiano das
escolas.

Não podemos esquecer que ao/à educador/a, como cidadão/ã do mundo contemporâneo
e formador/a de outros cidadãos/ãs, é requerida competência e habilidade tais como:
saber pensar, ouvir e refletir sobre o mundo em que vive, além de 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 e inclusiva e para o pleno exercício da cidadania.

A proposta pedagógica que orienta a organização do Curso de Pedagogia para a
Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, gestor/a e orientador/a
pedagógico/a tem como base as determinações legais constantes na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9.394/96 (LDBEN), na legislação que regulamenta a
estrutura dos cursos de Pedagogia e o Normal Superior e nas Diretrizes para a Educação
Infantil e para o Ensino Fundamental.
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De acordo com tais documentos legais, o/a profissional do magistério da Educação Infantil
e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o/a profissional da gestão e de apoio Escolar
devem possuir as qualificações necessárias ao bom desempenho de suas funções e
terem capacidade para problematizar sua própria prática.

Para tanto, o/a profissional/professor/a deve ser capaz de:
- perceber o alcance e a importância das suas funções, considerando as funções
sócio históricas e culturais da clientela atendida na escola;
- refletir criticamente a respeito da sua própria atuação como professor/a, gestor/a e
profissional de orientação pedagógica, buscando sempre a articulação práticateoria-prática – ação-reflexão-ação, numa perspectiva dialética e dialógica;
- conhecer os conteúdos curriculares, planejar e desenvolver situações efetivas de
ensino-aprendizagem para todos/as, independente de raça/etnia, credo, gênero,
orientação sexual, deficiências físicas e/ou intelectuais;
- estimular as interações sociais de seus/suas alunos/as numa perspectiva de
construção de relações de solidariedade e respeito;
- conhecer e respeitar a diversidade individual e cultural num movimento de
enriquecimento pessoal por meio da multiculturalidade e das possibilidades
diferenciadas que são singulares a cada um;
- conhecer, respeitar e valorizar as formas de aprender e de interagir dos seus/suas
alunos/as, lembrando que tempos, ritmos e processos de aprendizagem são
particularidades singulares próprios de cada sujeito;
- aplicar modos de ensinar diferentes linguagens de forma interdisciplinar e
adequada às fases de desenvolvimento infantil;
- relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias da
informação

e

comunicação

em

prol

da

apropriação

de

aprendizagens

significativas;
- comprometer-se com o sucesso e com o funcionamento eficiente e democrático da
escola por meio do planejamento participativo;
- trabalhar de forma inclusiva e que atenda às diferenças/deficiências para os que a
possuem, atendendo à legislação vigente e aos princípios da democratização,
ética e sensibilidade afetiva;
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- reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas,
emocionais e afetivas dos/as alunos/as nas suas relações individuais e coletivas;
- perceber-se como um/a profissional-cidadão/ã responsável e participativo/a,
integrado/a a um projeto de superação da desigualdade que tem marcado a
sociedade brasileira ao longo de sua história;
- sentir-se sempre desafiado/a a trabalhar com postura investigativa, ética e
profissional, acolhendo os/as alunos/as que demonstrem qualquer tipo de
limitação ou deficiência na busca de suas possibilidades para que lhe seja
garantido um desenvolvimento intelectual, entendendo que a escola além de
espaço de socialização é locus do desenvolvimento intelectual;
- participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e
avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não
escolares;
- aplicar de maneira crítica as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares e/ou
outras determinações legais que precisam ser implantadas e executadas, sendo
capaz de avaliar e encaminhar o resultado da avaliação às instâncias
competentes;
- identificar problemas sociais, culturais e educacionais com postura investigativa e
propositiva numa perspectiva de contribuir para superação de exclusões sociais,
de gênero, orientação sexual, ético-raciais, econômicas, culturais, religiosas,
políticas e outras;
- desenvolver trabalho em equipe de forma a buscar diálogo entre a área
educacional e as demais áreas do conhecimento;
- promover e facilitar relações de cooperação entre a escola, a família e a
comunidade.

Para alcançar o objetivo de formar profissionais com as características acima descritas, a
proposta curricular do Curso de Pedagogia orienta-se pelas seguintes diretrizes:
- propiciar aos/às profissionais o conhecimento das políticas de inclusão e suas
implicações organizacionais e pedagógicas para democratização da Educação
Básica;
- provocar

o

entendimento

teórico

e

prático

da

inclusão

e

atenção

às

diferenças/deficiências como exigência constitutiva da educação escolar como um
todo;
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- enfatizar a questão da pluralidade e suas implicações tanto na constituição da
identidade dos/as professores/pesquisadores/as quanto na constituição da identidade
dos/as alunos/as;
- basear o processo de ensino-aprendizagem na ressignificação das experiências
pessoais dos/as futuros/as professores/as, estimulando-os/as à realização de
trabalhos em equipe e constituição de esforços conjuntos para a superação dos
problemas enfrentados no cotidiano escolar;
- organizar o processo formativo em torno do esquema ação-reflexão-ação,
vinculando o acesso a conhecimentos teóricos à observação da realidade escolar e à
prática dos conhecimentos aprendidos;
- considerar as avaliações, ao longo do curso, como oportunidades de aprendizagem
e de crescimento, assim como de reflexão e fornecimento de subsídios para uma
reorientação do trabalho pedagógico;
- criar, ao longo do curso, oportunidades efetivas para o domínio dos conteúdos do
Ensino Fundamental, das especificidades do trabalho docente, do instrumental
específico necessário a esse trabalho pedagógico, ao mesmo tempo em que favoreça
ao exercício da participação democrática, à reflexão e à produção de saberes
pedagógicos;
- incorporar, em todas as situações de aprendizagem, reflexões sobre a realidade
atual do Brasil e do mundo, bem como diferentes aspectos e experiências da cultura
contemporânea, favorecendo ao/à futuro/a professor/a uma compreensão mais efetiva
do mundo contemporâneo;
- desenvolver nos/as futuros/as profissionais a consciência da necessidade de
buscar uma formação continuada, face à rapidez de produção de novos
conhecimentos e à crescente interdisciplinaridade da área educacional;
- incorporar ao próprio currículo do Curso de Pedagogia aspectos éticos, políticos e
estéticos que devem estar presentes na atuação dos futuros profissionais.

3.7 PERFIL DO EGRESSO

Procurando atender aos objetivos previstos e às demandas sociais já explicitadas, o
Curso de Pedagogia se propõe a formar profissionais capazes de atuarem no magistério
da Educação Infantil, no magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental, na
formação pedagógica dos/as professores no nível médio; na gestão educacional em seus
diferentes níveis; na organização, na coordenação, na execução, na produção de

38
materiais e na avaliação de projetos educativos desenvolvidos por organizações
escolares

e

não

escolares.

Esses/as

profissionais

estarão

aptos/as

ainda

a

desenvolverem atividades de pesquisas educacionais que contribuam para uma reflexão
teórico-prática sobre o fenômeno educativo e sobre o fazer pedagógico.

Aos/às pedagogos/as, enquanto cidadãos/ãs do mundo contemporâneo são requeridas
competências e habilidades tais como: 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/a pedagogo/a deve ser capaz de:
- compreender o seu contexto social, utilizando-se dos conhecimentos relativos aos
aspectos sociocultural, socioeconômico e sociopolítico para a realização consequente
do processo de ensino e de aprendizagem;
- 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;
- participar coletivamente do planejamento, da gestão e avaliação de projetos
educativos, em instituições de natureza diversa;
- desempenhar atividades de implementação e coordenação de projetos de ações
pedagógicas comprometidos com a política de educação continuada;
- produzir reflexão teórica a partir das práticas pedagógicas, preocupando-se com
mudanças e com sua socialização;
- promover um processo educativo pautado nos princípios da diversidade.
3.8 INTRODUÇÃO À MATRIZ CURRICULAR
Atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso oferece “[...] formação para o
exercício integrado e indissociável da docência, da gestão dos processos educativos
escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico e
tecnológico do campo educacional” (BRASIL, CNE/CP N.º 5/2005). Nessa perspectiva de
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formação, as articulações entre conhecimentos teóricos, pesquisa e prática devem
constituir-se como eixos articuladores do Curso de Pedagogia.

A organização curricular do curso de Pedagogia oferecerá um núcleo de
estudos básicos, um de aprofundamento e diversificação de estudos e
outro de estudos integradores que propiciem, ao mesmo tempo, amplitude,
e identidade institucional, relativas à formação do licenciado (BRASIL,
Parecer CNE/CP Nº 5/2005).

O currículo contempla aulas, estudos individuais e coletivos, assim como práticas de
trabalho pedagógico, pesquisa e extensão, monitorias, estágios supervisionados em
docência e em gestão, participação em eventos e outras atividades de cunho acadêmicocientíficas, numa perspectiva de alargamento de experiências do aluno e numa forma de
consolidar sua formação.

A construção do Projeto Pedagógico do Curso, bem como a sua revisão e/ou atualização
ocorreram com a efetiva participação dos/as professores/as, representados/as pelo NDE.
Iniciado o curso, foram realizadas inúmeras reuniões em que o NDE e os demais
professores/as

se

propuseram

a

revisitar

acompanhamento do desenvolvimento

do

o

Projeto

PPC do

Pedagógico

Curso

e

o

visando

seu

o

contínuo

aperfeiçoamento. O NDE conta com um corpo docente constituído de professores/as com
a titulação de mestre/a e de doutor/a, garantindo que as propostas refletidas pelo coletivo
de professores/as e alunos/as sejam de fato trabalhadas.

Ao idealizar e colocar em prática essa dinâmica de trabalho, da construção/reconstrução
do PPC, pode-se perceber que o projeto do Curso não foi reduzido a um simples
processo de montar e desmontar a "grade curricular", mas revela um processo de criação
e de produção de uma nova maneira de pensar, de uma nova cultura, que valoriza o
pensamento coletivo do corpo docente da Instituição e os torna corresponsáveis pela
implementação de uma nova postura, inovadora, frente às necessidades que se
apresentam à formação de um/a "novo/a" e mais dinâmico/a pedagogo/a.

Por isso, apesar de o Curso estar organizado para atender a uma estrutura disciplinar,
foram criadas, por meio de várias disciplinas, dinâmicas de desenvolvimento que
favorecessem a integração dos conteúdos trabalhados e atendessem aos princípios da
interdisciplinaridade. Assim, através das disciplinas Pesquisa e Prática e Educação I a VI
(primeiro ao sexto período), TCC (sétimo período) as disciplinas de Estágio
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Supervisionado (quarto ao oitavo período), são priorizados os procedimentos relacionais
entre teoria/prática de modo a propiciar reflexões de caráter científico/pedagógico. Essas
disciplinas deverão contribuir para o fortalecimento da relação teoria/prática, no decorrer
do curso, utilizando-se de uma metodologia dialética para se obterem melhores
resultados.

Além dessas disciplinas que possuem um caráter de transversalidade e integração, foram
pensadas as atividades estruturadas para as que são comuns aos cursos de licenciatura.
O principal objetivo é mobilizar os/as alunos/as para a pesquisa, a observação da
realidade, o diálogo com outras formas de expressão da sociedade de forma a possibilitar
o enriquecimento das discussões sobre os conteúdos em desenvolvimento e a favorecer
a construção autônoma do conhecimento de forma a permitir o debate, a assimilação e
aquisição de novos conhecimentos e habilidades necessárias à construção de uma
sociedade mais justa e mais humana.

Para que isso ocorra é recomendado que as disciplinas tenham em foco a compreensão
histórica e epistemológica do conhecimento humano e o estímulo a um olhar curioso
apoiado numa busca investigativa crítica e criativa. Ou seja, a discussão histórica e
epistemológica volta-se, sobretudo, para a problematização do conhecer humano em
torno de conceitos e relações que são centrais para a pesquisa: modernidade,
conhecimento e educação; diferentes tipos de conhecimento humano; conhecimento
científico e ciência; ciências humanas e/ou sociais e ciências naturais e/ou exatas; ciência
e método científico; método e problemas educacionais; pesquisa educacional no Brasil;
conceito de universidade e etapas de formação acadêmica; pesquisa como práxis, entre
outros.

Estes conceitos permitem a articulação com a prática pedagógica, que está em constante
movimento. E é através da prática pedagógica que o aluno compreende as complexas e
contraditórias relações que se estabelecem na realidade educacional e no cotidiano
escolar e não escolar. O/a aluno/a, orientado/a sobre o que deve observar na realidade e
como deve fazê-lo, terá maior possibilidade de exercitar a reflexão crítica sobre essa
realidade, percebendo, assim, suas semelhanças e diferenças em relação a outras
realidades e contextos. A orientação sobre o "foco" que a observação deve ter sobre a
prática pedagógica pode se dar de forma direta, a partir de atividades concretas no campo
de trabalho dos/as alunos/as, ou indireta, a partir de suas experiências de formação
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contribuindo, fundamentalmente, na reflexão crítica e na discussão problematizadora das
questões educacionais.

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha tem consciência do seu compromisso para com
o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, investigando a realidade educacional da
região, ponto primordial para subsidiar seus cursos, sempre voltados para a formação do
ser humano no seu desenvolvimento histórico-cultural-econômico e social. Atendendo a
essas diretrizes, os componentes curriculares do Curso podem ser organizados em quatro
eixos distintos, dessa forma exposto:

1) Fundamentos da Educação - conhecimentos considerados necessários à
compreensão das diferentes dimensões do processo educativo;
2) Conteúdos e metodologias da Educação Infantil, do Ensino Fundamental,
disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio na modalidade Normal e de
Educação Profissional na área de serviço e apoio escolar, na perspectiva de
preparar o futuro profissional para uma prática competente. Práxis pedagógica que
não só reúna o conhecimento científico ao conhecimento técnico especializado,
que se constitui na formulação e desenvolvimento das atividades em sala de aula,
mas que também permita uma reflexão sobre essa mesma prática inserida em
instâncias ideológicas, políticas, sociais, econômicas e culturais;
3) Políticas educacionais - gestão e organização do trabalho pedagógico em sistemas
e unidades de ensino e em espaços não escolares, favorecendo uma melhor
construção da relação entre teorias educacionais e as práticas pedagógicas; e
4) Pesquisa, a extensão e a prática pedagógica como eixo vertical e integrador do
currículo de modo a desenvolver no profissional da educação a postura de
investigação científica capaz de manejar com familiaridade procedimentos de
pesquisa que interpretam e fazem uso de resultados de investigações do processo
de ensino-aprendizagem.

3.8.1 Princípios da organização curricular

A

organização

dos

currículos

obedece

aos

princípios

de

flexibilização,

interdisciplinaridade e contextualização. Abaixo, caracterizamos como cada um desses
princípios é desenvolvido no Curso.
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3.8.1.1 A 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/as alunos/as têm a
possibilidade de cursar outras disciplinas do seu interesse que constam da estrutura
curricular de outros cursos de graduação da Faculdade. Esta iniciativa permite ao aluno
ampliar sua formação em qualquer campo do conhecimento. Os créditos obtidos
constarão no histórico escolar do aluno, como disciplinas eletivas livres, 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 (AACs)7. Essas
atividades são importantes para a formação discente e constituem o pilar de apoio para
diversidade, proporcionando o cenário no qual o/a aluno/a possa, de fato, ter à disposição
as variadas alternativas de percurso curricular.

Essa flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades acadêmicas
articuladas à formação, planejadas pela coordenação de curso, NDE, colegiado ou
mesmo por grupos menores de professores/as. Cabe à coordenação de curso
sistematizar o planejamento dessas atividades e disponibilizar o seu acesso aos alunos
de forma ampla e qualificada. Além de terem no portal do aluno todas as informações
referentes às atividades, a coordenação fixa cartazes nas salas, manda mensagens
eletrônicas para as turmas e seus representantes. As AACs se materializam de diversas
formas, sendo mais comuns no Curso de Pedagogia os seminários, congressos,
colóquios, oficinas, encontros temáticos, festivais, palestras, exposições, cursos de curta
duração, cursos de extensão, projetos de iniciação científica, visitas técnicas, participação
7

Mais a diante trataremos de forma mais detalhada como são processadas as AACs no Curso.
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em congressos, publicação de artigos, apresentação de trabalhos em congressos e
seminários, cursos on-line, entre outras.

O Curso de Pedagogia, a cada semestre, organiza uma série de atividades
complementares que serão oferecidas aos alunos no seu campus acadêmico. Também
são realizadas atividades externas, além de a coordenação e de o corpo docente se
comprometerem na divulgação de eventos didáticos, pedagógicos e científicos que
consideram relevantes para a formação integral dos/as discentes. Para a integralização
curricular, ao longo do processo de formação, o/a aluno/a deverá cumprir o mínimo de
200 (duzentas) horas de atividades complementares.

Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a
ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos/as alunos/as.
Propiciam uma melhor compreensão das relações existentes entre a prática social e o
trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, a integração faculdade/sociedade,
orientando os alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e
no contexto local.

3.8.1.2 A interdisciplinaridade: os eixos temáticos, a pesquisa e a prática em educação

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 favorece
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.
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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.

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:

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
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Esses eixos temáticos foram pensados para propiciar a integração das diferentes
disciplinas selecionadas para cada período, podendo favorecer, também, a organização
de projetos diversos de atividades complementares, de acordo com os interesses e
necessidades do curso. Com isso, buscamos também uma relação mais estreita entre a
teoria e a prática e uma reflexão mais aprofundada da realidade, uma vez que a
discussão do suporte teórico acontece de forma ampliada na ação e sobre a ação.

Dessa 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.

Outra estratégia que poderá favorecer a interdisciplinaridade é a existência da disciplina
Pesquisa e Prática em Educação em todos os períodos do curso, o que tem por finalidade
um exercício constante do olhar sobre a realidade, da busca de conhecimentos e do
questionamento para melhor compreender, planejar, coordenar, executar e avaliar situações
de aprendizagem. Esse processo só pode ser realizado através de uma metodologia de
ensino que privilegie a resolução de situações-problema contextualizadas e a elaboração de
projetos educacionais. Esse conjunto de disciplinas intitulado Pesquisa e Prática em
Educação compõe o núcleo de estudos integradores do currículo, como se verá a seguir.

Visto que buscamos formar profissionais para exercer funções de magistério na Educação
Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio na modalidade
Normal; de gestão e organização de sistemas e instituições de ensino; de educação
profissional e de produtor e difusor do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, entendemos que um dos grandes desafios é atender às especificidades
desses trabalhos educativos, sem reproduzir uma visão segmentada do desenvolvimento
e da aprendizagem humana.

Compreendemos que tal formação só é possível porque existe algo comum a todo/a
professor/a que esteja atuando na educação infantil, quer nas séries iniciais do ensino
fundamental ou ainda na formação de professores/as e/ou na educação profissional.
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3.8.1.3 A contextualização

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

O Curso de Pedagogia, não obstante oferecer a mesma estrutura curricular para todos os
campi, inclusive os fora da sede, objetivando manter o mesmo padrão de qualidade e as
mesmas orientações filosóficas e procedimentais, preocupa-se em valorizar as diferenças
locais e regionais. Para tanto, através da Disciplina Regional de Pedagogia, das
atividades complementares e das horas das práticas estruturadas, oferece um rico elenco
de possibilidades formativas aos seus alunos, tais como: jornadas, palestras, encontros,
visitas técnicas etc.

Na proposta do curso de Pedagogia para a faculdade Estácio de Sá de Vila Velha três
dimensões organicamente relacionadas estão sendo contempladas na formação dos
alunos: docência, gestão e pesquisa.

A docência confere a identidade do/as pedagogo/as 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 é 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 às duas dimensões anteriores, trata de
questões que emergem da vivência e da reflexão, articulando teoria e prática, dialogando
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com os diferentes conhecimentos e áreas de conhecimentos. A pesquisa configura-se
como um exercício de organização e produção de conhecimentos aprendidos e
permanentemente reelaborados. Dessa forma, busca 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.

Com estas dimensões se contemplam os campos de atuação do pedagogo que, tendo
como base 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. Desse contexto decorre nosso
compromisso de oferecer uma formação que respeite os interesses dos/as alunos/as, 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 inter-relacionadas: os
conteúdos básicos, de fundamentos e docência, e a parte diversificada ou de
aprofundamento. A primeira parte engloba o núcleo de conteúdos básicos (alguns
compartilhados com as demais Licenciaturas ofertadas na instituição), que são elementos
articuladores da relação teoria e prática, trazendo os fundamentos da educação, o
contexto

da

Educação

Básica

(currículo,

conhecimentos

didático-pedagógicos,

organização e gestão do trabalho pedagógico) e articulação saber acadêmico, pesquisa e
prática educativa (projeto integrador).

A segunda parte trata dos estudos de aprofundamento e diversificação da formação, para
atender às diferentes demandas sociais, articulando a formação às práticas inovadoras,
empreendedoras

do

mundo

contemporâneo,

tendo

por

eixo

transversal

o

desenvolvimento de gestores da aprendizagem sustentável, que possam, por sua vez,
desenvolver novos gestores e organizações igualmente sustentáveis (HARGREAVES;
FINK, 2007).

Podemos destacar também dois outros elementos presentes no currículo, transversais
aos demais conhecimentos, a Pesquisa e as Práticas Pedagógicas, tratadas por todas as
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disciplinas, mas particularmente pelo Projeto integrador: Pesquisa e Prática em Educação
e a Prática de Ensino e Estágio Supervisionado.

Ainda consideraremos os conhecimentos adquiridos pelo/a aluno/a ao longo do curso,
através de estudos e práticas independentes (monitorias, iniciação científica, estudos
complementares, cursos e eventos em áreas afins, participação em eventos científicos e
profissionais), consideradas como Atividades Complementares.

Também nesta direção de enriquecimento, desenvolvemos atividades orientadas e
supervisionadas de Prática como Componente Curricular, denominadas por nós de
Atividades Estruturadas, vinculadas a algumas disciplinas, com o objetivo de articular as
teorias estudadas com a realidade social e profissional, integrando os/as aluno/as a estas
realidades, e que ocorrerá desde os primeiros períodos, até os finais.

Assim, a intenção é de oportunizar ao alunado 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.

Em relação ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das
relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena (Lei
n° 11.645 de 10/03/2008 e Resolução CNE/CP nº1 de 17/06/2004), vale destacar que o
estudo das relações étnico-raciais, bem como questões e temáticas que dizem respeito
aos afrodescendentes e indígenas estão incluídos, no curso de Licenciatura em
Pedagogia, da seguinte forma:

- no projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de diferentes
disciplinas e nas Atividades Acadêmicas Complementares (AACs), como tema de
iniciação científica e pesquisa, em abordagens dos estágios etc.

- Em disciplinas específicas como Língua Portuguesa que trata as questões
socioculturais, refletidas por meio de textos; Aspectos Antropológicos e Sociológicos da
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Educação e Sociologia da Educação, que desenvolvem o tema nas questões
socioculturais; e Cultura Brasileira e História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes,
que tem o objetivo de fornecer conhecimentos acerca da formação dessas sociedades e
da sua integração nos processos físico, econômico, social e cultural da Nação Brasileira.

De acordo com a Lei Federal nº 9795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a
educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, o Decreto nº
4.281 de 25 de junho de 2002, que regulamenta a referida lei e a Resolução nº 2, de 15
de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental, a educação ambiental (EA) 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 EA envolve o entendimento de uma educação
cidadã,

responsável, crítica,

conhecimentos

científicos

e

participativa,
com

o

em

que

reconhecimento

cada sujeito
dos

aprende

saberes

com

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.

Dessa forma, o projeto pedagógico e a matriz curricular do curso de Licenciatura em
Pedagogia apresentam a Educação Ambiental como prática educativa integrada, contínua
e permanente, representando um eixo transversal em atividades curriculares dos cursos,
Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa,
em abordagens dos estágios etc.

Vale destacar, também, o importante papel que desempenha no estudo da ética
ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes.
Além desta transversalidade, no curso de Licenciatura em Pedagogia, a temática está
contemplada em disciplinas como Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino em
Ciências e Educação Ambiental, Educação Ambiental, Sustentabilidade, Língua
Portuguesa (que trata questões ambientais, refletidas por meio de textos).

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012), o projeto pedagógico do curso de
Licenciatura em Pedagogia trata deste tema de modo misto e transversal, em atividades
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curriculares dos cursos, Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação
científica e pesquisa, em abordagens dos estágios etc. Como conteúdo específico das
disciplinas de Didática, Políticas Públicas e Organização da Educação Básica, Educação
Inclusiva, Cultura Brasileira e História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes, Filosofia
da Educação e Educação, Sexualidade e Gênero, combinando transversalidade e
interdisciplinaridade, na formação inicial e continuada dos profissionais.

3.8.2 Carga horária

O Curso de Licenciatura em Pedagogia corresponde a 3.294 horas, distribuídas em até
oito (8) semestres letivos, sendo:
- 2.016 horas de disciplinas teóricas (incluindo a carga horária relativa à disciplina
eletiva, obrigatória, às disciplinas regionais);
- 200 horas de Atividades Complementares;
- 510 horas de Estágio Supervisionado e Prática de Ensino.
- 568 horas de Componentes Práticos (Atividades Estruturadas e Horas Práticas de
Disciplinas Obrigatórias)

A Matriz Curricular foi construída a partir de uma análise dos princípios políticos,
filosóficos, epistemológicos e pedagógicos, do perfil do egresso, registrado nas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia e no Projeto Institucional. Assim, o foco foi
a docência e a 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 foram pensados 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/as alunos/as 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.
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Dessa forma, o Curso de Pedagogia, corresponde a 3.294 horas, distribuídas em até 8
semestres letivos.
Quadro 2 – Distribuição de Carga Horária
TOTAL DE HORAS OBRIGATÓRIAS

3.022

Teórica

Prática

Atividades
Estruturadas

1.944

396

682

ELETIVAS

72

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

200

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + ELETIVAS +
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

3.294

A matriz curricular foi construída tendo em vista o estudo de princípios políticos,
filosóficos, epistemológicos e pedagógicos e perfil dos/as egressos/as e as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso e Projeto Institucional. 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 que segue.
Quadro 3 – Núcleos de Formação e Eixos Correspondentes
NÚCLEOS DE FORMAÇÃO

EIXOS CORRESPONDENTES
Educação, História, Cultura e Conhecimento

Formação básica (fundamentos)
Interpretação, Produção Textual e Cientificidade
Práticas Inclusivas e Diversidade Cultural
Formação intermediária profissional (docência)

Formação complementar profissional (gestão)

Princípios, Concepções e Métodos da Educação
Infantil e Educação Fundamental
Formação Profissional e Gestão Pedagógica e
Educacional
Gestão e Desenvolvimento das Organizações

Formação em pesquisa e prática em educação
(transversal)

Projeto de Integração dos Eixos - Transversal
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado
Projeto de Integração dos Eixos - Transversal
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3.8.3 Disciplinas
Quadro 4 – Distribuição das Disciplinas por Período
1º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

LÍNGUA PORTUGUESA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS DA
EDUCAÇÃO

OBRIGATÓRIA

36

0

44

CULTURA BRASILEIRA E HIST. DOS POVOS IND. E AFRO

OBRIGATÓRIA

73

0

0

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

OBRIGATÓRIA

36

0

22

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

OBRIGATÓRIA

73

0

0

PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO I

OBRIGATÓRIA

36

0

0

TOTAL: 06 Disciplinas
2º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO II

OBRIGATÓRIA

36

0

0

DIDÁTICA

OBRIGATÓRIA

73

0

44

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL

OBRIGATÓRIA

36

0

0

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

OBRIGATÓRIA

73

0

0

TOTAL: 06 Disciplinas
3º PERÍODO

Carga Horária
T

P

AE

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM

OBRIGATÓRIA

Tipo

36

0

44

PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO III

OBRIGATÓRIA

36

0

0

CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DA
ARTE

OBRIGATÓRIA

36

36

0

MET. PRAT. DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

OBRIGATÓRIA

36

36

0

CONT. MET. PRAT. ENSINO CRECHES E ED. INFANTIL

OBRIGATÓRIA

36

36

0

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO

OBRIGATÓRIA

36

36

0

TOTAL: 07 Disciplinas
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4º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

EDUCAÇÃO E SAÚDE EM CONTEXTO HOSPITALAR

ELETIVA G1

36

0

0

EDUCAÇÃO SEXUALIDADE E GÊNERO

ELETIVA G1

36

0

0

HISTÓRIA DA ARTE REGIONAL

ELETIVA G1

36

0

0

FUND DA EDUCAÇÃO DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS ELETIVA G1

36

0

0

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA

ELETIVA G1

36

0

0

CONT. MET. E PRAT. DE ENSINO DE EDUC. FÍSICA

OBRIGATÓRIA

36

36

0

CONT. MET. E PRAT. DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

OBRIGATÓRIA

36

36

0

CONT. MET. E PRÁTICA DO ENS. DA MATEMÁTICA

OBRIGATÓRIA

36

36

0

PRAT. DE ENS. E EST. SUP. DOCÊNCIA EDUC. INFANTIL

OBRIGATÓRIA

36

0

66

PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO IV

OBRIGATÓRIA

36

0

0

TOTAL: 10 Disciplinas
5º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

PESQUISA E PRATICA EM EDUCAÇÃO V

OBRIGATÓRIA

36

0

0

PRAT. ENS. E EST. SUP. DOC.ANOS INC. ENS. FUND.

OBRIGATÓRIA

36

0

66

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

OBRIGATÓRIA

36

0

0

CONTEÚDO, MET. E PRÁTICA DE ENS. DE HIST. E GEOG.

OBRIGATÓRIA

36

36

0

CONT.MET. E PRAT.ENS. DE CIÊNCIAS E EDUC. AMBIENT.

OBRIGATÓRIA

36

36

0

FUND. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS E EDUC.
POPULAR.

OBRIGATÓRIA

36

0

0

TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

TOTAL: 07 Disciplinas
6º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

TECNOLOGIA E NOVAS MÍDIAS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

EDUCAÇÃO E ECONOMIA POLÍTICA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: TEORIA E PRÁTICA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

PRÁ. DE ENS. E EST. SUP.EM DOC.DIS.PED.EDU.PROF.

OBRIGATÓRIA

36

0

66

PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÂO VI

OBRIGATÓRIA

36

0

66

SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

OBRIGATÓRIA

36

0

0

TOTAL: 07 Disciplinas
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7º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

PRÁT. E EST. SUP. EM GESTÃO DAS ORG. ESCOLARES

OBRIGATÓRIA

36

0

66

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO VII

OBRIGATÓRIA

36

0

44

CURRÍCULO: TEORIA E PRÁTICA

OBRIGATÓRIA

36

36

0

GESTÃO ESCOLAR: TEORIA E PRÁTICA

OBRIGATÓRIA

36

36

0

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

OBRIGATÓRIA

36

0

0

POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDU. BÁSICA

OBRIGATÓRIA

36

0

0

TOTAL: 07 Disciplinas
8º PERÍODO

Carga Horária
Tipo

T

P

AE

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO CONTEMP.

ELETIVA G1

36

0

0

SUSTENTABILIDADE

ELETIVA G1

36

0

0

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

ELETIVA G1

36

0

0

GESTÃO DE DESEMPENHO

ELETIVA G1

36

0

0

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA

ELETIVA G1

36

0

0

DIREITO AMBIENTAL

ELETIVA G1

36

0

0

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ELETIVA G1

36

0

0

GESTÃO DA QUALIDADE

ELETIVA G1

36

0

0

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBRIGATÓRIA

36

0

44

PEDAGOGIA NAS INSTITUIÇÕES NÃO ESCOLARES

OBRIGATÓRIA

36

0

44

TCC EM PEDAGOGIA

OBRIGATÓRIA

36

0

66

PRAT. E EST. SUP. EM GESTÃO DAS ORG. NÃO ESCOLARES OBRIGATÓRIA

36

0

66

OBRIGATÓRIA

36

0

0

PSICOLOGIA INSTITUCIONAL

TOTAL: 13 Disciplinas

Apresentamos, abaixo, um resumo da carga horária da matriz curricular com base no que
é exigido pelas Resoluções CNE/CP nº 1, de 15/5/2006.

Quadro 5 – Carga Horária da Matriz Curricular
CARGA HORÁRIA RESUMIDA
Carga Horária Mínima
Estágio Supervisionado
Atividades Estruturadas
TOTAL GERAL

3.022
510
682
3.294
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As disciplinas são apenas territórios possíveis de percurso da formação. O propósito é
oferecer aos/às aluno/as um elenco de disciplinas que, ao mesmo tempo, atenda ao seu
desenvolvimento como pessoa, cidadão/ã e profissional, viabilizando as condições
essenciais para que eles/as se tornem profissionais com diferencial no mercado de
trabalho, considerando suas aspirações pessoais.

A partir do ano de 2013, considerando a importância do ensino a distância como forma de
incentivo ao autogerenciamento dos estudos e desenvolvimento das habilidades de
gerenciamento, a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha oferta de até 20% (vinte por
cento) da carga horária dos cursos de graduação na modalidade EAD. Para isso firmou
um Convênio de Cooperação Técnico-Cientifica com a SESES e as demais
mantenedoras do Grupo Estácio, no qual ficou estabelecida a troca de tecnologia e de
intercâmbio de know-how, bem como expertise entre as IES, envolvendo questões como:

1. as aulas e a metodologia de ensino são atribuições da UNESA;
2. o corpo docente (incluindo tutores) dos 20% (vinte por cento) EAD são aqueles do
quadro da UNESA;
3. o tutor presencial é professor da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha e responde
pela disciplina em sentido amplo, e, por isso, o nome do mesmo é que segue no
formulário do MEC. Acrescenta-se a que a oferta de 20% da carga horária de um curso
presencial na modalidade a distância é uma prerrogativa das Instituições de Ensino
Superior, prevista em lei e regulada pelas normativas do Ministério da Educação (Portaria
Normativa MEC 1.134 DOU 11/10/2016.) e após avaliação dos coordenadores de curso
com seus respectivos NDEs. A matriz curricular oferta as seguintes disciplinas EAD:
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Quadro 6 – Disciplinas on line

CARGA
DISCIPLINA
HORÁRIA
LÍNGUA PORTUGUESA
36
PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO I
36
PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO
36
PROFISSIONAL
PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO II
36
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
36
INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO
72
FUND. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS E EDUC.
36
POPULAR
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
36
EDUCAÇÃO E ECONOMIA POLÍTICA
36
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
36
TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO
36
POLÍTICAS PÚBLICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDU.
36
BÁSICA
PSICOLOGIA INSTITUCIONAL
36
PEDAGOGIA NAS INSTITUIÇÕES NÃO
100
ESCOLARES
DISCIPLINA ELETIVA
36

3.8.4 Integralização

O Curso Superior de Pedagogia se integraliza, por meio do sistema de créditos, em um
mínimo de oito semestres e um máximo de quinze semestres letivos, totalizando 3.294
horas. Deste total, 1.944 horas (59,02%) estão reservadas para o componente prático
carga horária teórica, 1078 horas (32,72%) a aulas práticas, 72 horas (2,19%) a
disciplinas eletivas e 200 horas (6,07%) a atividades complementares.

3.8.5 Núcleo básico das licenciaturas

Também atravessa a formação um núcleo comum de disciplinas, compartilhadas pelos
cursos de Licenciaturas, projeto do Centro de Conhecimento Educação e Licenciaturas, a
saber:
 Filosofia da Educação
 História da Educação Brasileira
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 Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
 Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação
 Didática
 Políticas Públicas e Organização da Educação Básica
 Educação Especial
 Libras

Justifica-se esse projeto por identificar um conjunto de saberes e fazeres comuns à
gestão docente que, uma vez compartilhado, propiciará aos/as alunos/as contato com
colegas das diferentes licenciaturas presentes na IES. Podem, assim, antecipar a vivência
do compartilhamento de visões sobre o mesmo objeto de estudo, a partir de olhares
diferenciados propiciados pela formação específica de cada um, aprendendo a dialogar
com os diferentes, construindo algo qualitativamente superior, multi e interdisciplinar,
competências necessárias para o mundo do trabalho e, particularmente, para o espaço
escolar.

3.8.6 Atividades de nivelamento

No âmbito do curso de Pedagogia, são vários os mecanismos de avaliação utilizados
pelos/as professores/as a fim de se perceber o desenvolvimento do trabalho pedagógico e
a apreensão deste pelos/as discentes. Nesse sentido, a formação dos/as alunos/as é
acompanhada de perto, de forma sistemática, mas, apesar dos esforços despendidos,
alguns/mas alunos/as não conseguem superar as dificuldades encontradas para
acompanhar a dinâmica do curso.

Para

esses/as

alunos/as,

oferecemos,

quando

preciso,

um

programa

de

acompanhamento e nivelamento de aprendizagens necessárias para o seu percurso
acadêmico, a partir do qual são realizadas atividades, tais como, estudos dirigidos,
oficinas específicas, discussões com televídeos e outras atividades, ainda no decorrer do
próprio período letivo.

Essas atividades são oferecidas extraclasse, paralelamente às disciplinas, aos/as
alunos/as que apresentam dificuldades de acompanhamento em alguma/s dela/s. Elas
são elaboradas pelos/as próprios/as professores/as e acompanhadas por eles/as e/ou por
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alunos/as de períodos posteriores, que já tenham cursado as disciplinas envolvidas nas
atividades, como monitores/as. Ressalta-se que todas as disciplinas podem oferecer
atividades de nivelamento, de acordo com a necessidade dos/as alunos/as.

No que diz respeito à disciplina de Língua Portuguesa, ela sempre oferecerá atividades de
nivelamento, pois sabemos da importância do domínio da Língua para qualquer
profissional, principalmente o profissional da área de educação. Em um ambiente
acadêmico, a linguagem adequada, e que será cobrada dos/as alunos/as, possui caráter
formal, exigindo correção, objetividade e adequação ao contexto científico. Além disso, o
público de alunos/as do curso apresenta, geralmente, um baixo nível socioeconômico,
chegando à graduação com lacunas consideráveis no que diz respeito ao adequado
domínio da língua acadêmica, resultado de uma educação deficitária ou de anos fora do
ambiente educacional. Assim, antes de esperar que os/as alunos/as apresentem uma
linguagem

acadêmico-científica,

é

preciso

tentar

preencher

essas

lacunas

de

conhecimentos básicos da língua que são trazidas para o ambiente da graduação. Dessa
forma, curso não fecha os olhos para essas dificuldades, tendo como base o discurso de
que esses conhecimentos básicos já deveriam ser dominados pelos/as aluno/as do
ensino superior.

Portanto, a fim de abrandar essas fragilidades, o/a professor/a da disciplina de Língua
Portuguesa

prepara

atividades

básicas

(ortografia,

pontuação,

acentuação,

concordâncias, coesão, interpretação, produção de textos, etc.) e disponibiliza para os/as
alunos/as que apresentam maiores dificuldades. Com o auxílio dos monitores de outros
períodos, as atividades são realizadas e comentadas/corrigidas em horários extraclasses
e, quando necessário, o/a professor/a faz a mediação, corrigindo e/ou explicando algum
exercício/conteúdo.

3.9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

3.9.1 Atividade Estruturada (AE)

Atividades Estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2
de julho de 2007, implicam na 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
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este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o/a professor/a como
mediador/a entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do/a
aluno/a.

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. 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.

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN,
2001)8, 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)9, 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/as alunos/as 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).10
O que se pretende estimular nos/as alunos/as 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)11.

Com as atividades estruturadas, pretende-se preparar o/a aluno/a como sujeito ativo,
reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O
8

MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas
por Edgar Morin. Tradução e notas de Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
9 BEHRENS, M. A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas. In: VEIGA, I. P. A. (Org.).
Técnicas de ensino: novos tempos, novas configurações. Campinas, SP: Papirus, 2006. p.163-187.
(Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).
10
ROEGIERS, Xavier; DE KETELE, Jean-Marie. Uma pedagogia da integração: competências e
aquisições no ensino. Tradução de Carolina Huang. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
11 DAVINI, M. C. Currículo integrado. In: SANTANA, J. P.; CASTRO, J.L. de. Capacitação em
desenvolvimento de recursos humanos de saúde. Natal: EDUFRN,1999. p. 281-289.
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fundamental é criar condições para que o/a aluno/a 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/a aluno/a 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, ensino e trabalho, com o
planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do/a
aluno/a e do trabalho profissional, envolvendo 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. Várias
disciplinas, tais como Filosofia da Educação, Aspectos Antropológicos e Sociológicos da
Educação, Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, História da Educação no
Brasil, Didática, Educação Especial e Avaliação Institucional, possuem, além da carga
horária teórica, mais 22 h/a de prática. As atividades de prática estruturada, conforme já
tivemos a oportunidade de tratar anteriormente, tratam-se de importante componente
curricular para a formação do/a pedagogo/a, que precisa sempre articular o aprendido, o
vivido e o experimentado. As atividades práticas são planejadas pelos docentes e
discentes, no sentido de colaborar no enriquecimento curricular e na aproximação com as
diferentes realidades educacionais. O/a aluno/a, após a realização das atividades, presta
contas ao/à professor/a da disciplina, através de relatório específico ou outras atividades
pertinentes à tarefa desenvolvida. Tais atividades práticas não se confundem com as
atividades complementares.

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;
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- 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. As atividades poderão ser interdisciplinares, ou seja,
uma mesma atividade poderá atender a várias disciplinas;
- planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano
social do/a aluno/a 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/a professor/a 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. Nas licenciaturas, as atividades estruturadas fazem parte da prática como
componente curricular, prática vivenciada ao longo do curso, obrigatória pela Resolução
CNE/CP2, de 19 de fevereiro de 2002.

Seguem algumas modalidades de Atividades Estruturadas:
- análise de material didático;
- fichamentos, resenhas e resumos de textos acadêmicos;
- estudos dirigidos;
- seminários;
- relatos de experiências;
- pesquisas de campo;
- análise de resultados de pesquisa;
- grupos de estudos sobre temáticas da atualidade ou relacionadas aos estudos do
período da disciplina;
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- relatórios;
- apresentação de filmes/vídeos, músicas, teatro etc., com debates (no fórum do
portal), resenhas, estudos comparativos etc.;
- relatórios, resenhas, estudos comparativos;
- estudo dirigido com exercícios de autocorreção e debate;
- exercícios autocorrigidos;
- oficinas de leitura e discussão, com os textos obrigatórios das disciplinas, com
debate;
- apresentação e debate das notícias publicadas diariamente nos periódicos;
- visitas a bibliotecas, arquivos e outras instituições de pesquisa, a fim de produzir
conhecimento prático;
- levantamento bibliográfico, documental, quantitativo ou qualitativo;
- visitas a museus, teatros, cinemas, locais de atuação profissional;
- relatório técnico sobre a visita;
- elaboração de artigos individuais ou coletivos;
- artigo produzido;
- pesquisas orientadas para a busca de informações específicas na internet;
- anexar relatório (anexar arquivo de texto ou outro formato);
- produção de materiais didáticos, pedagógicos da área (Licenciaturas);
- trabalhos vinculados a questões culturais, como apresentações musicais, saraus de
literatura, exposições de arte, que estejam associados às disciplinas;
- registro do evento;
- gincana científica: a partir do espírito de competição, os alunos investigam e
discutem temas da área;
- registro do evento da gincana;
- produção de jogos didáticos voltados para o aprendizado;
- a criação do jogo;
- estudos de caso e simulações, visando à solução de problemas, desenvolvimento do
raciocínio lógico e tomada de decisões;
- registro dos estudos de caso e das simulações;
- realização de entrevistas, objetivando o conhecimento cotidiano;
- relatório da entrevista frente a outras fontes de informação.
Busca-se, então, promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas,
vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e
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do espírito coletivo, 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, em que as diferentes disciplinas estejam
integradas com as atividades acadêmicas articuladas à formação, tais como: estágio
supervisionado/prática profissional e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e, ainda,
com as atividades complementares que se materializam na: monitoria, iniciação científica,
extensão e outras atividades.
Quadro 7 – Modalidades de Atividades Estruturadas
CENTRO DE CONHECIMENTO - EDUCAÇÃO E LICENCIATURA
ATIVIDADE ESTRUTURADA
Estudos Temáticos

PRODUTO

1. Grupos de estudos sobre temáticas da atualidade
ou relacionadas aos estudos do período da Relatórios
disciplina.
2. Apresentação de filmes/vídeos, músicas, teatro
etc. com debates (no fórum do portal), resenhas, Relatórios, resenhas, estudos comparativos
estudos comparativos etc.
3. Estudo Dirigido com exercícios de autocorreção e Exercícios autocorrigidos
debate.
4. Oficinas de Leitura e discussão com os textos Resumos, resenhas
obrigatórios das disciplinas com debate
5. Apresentação e debate das notícias publicadas Resumos, relatórios
diariamente nos periódicos
6. Visitas a bibliotecas, arquivos e outras instituições Os produtos podem ser: levantamento bibliográfico,
de pesquisa a fim de produzir conhecimento prático documental, quantitativo ou qualitativo.
7. Visitas a museus, teatros, cinemas, locais de Relatório técnico sobre a visita
atuação profissional
Artigo produzido
8. Elaboração de artigos individuais ou coletivos
9. Pesquisas orientadas para
informações específicas na internet

a

busca

de Anexar relatório (anexar arquivo de texto ou outro
formato)

10. Produção de materiais didáticos, pedagógicos Material produzido
da área (Licenciaturas)
11. Trabalhos vinculados a questões culturais como,
apresentações musicais, saraus de literatura,
Registro do evento
exposições de arte, que estejam associados a
disciplinas
12. Gincana Científica: a partir do espírito de
competição os alunos investigam e discutem temas Registro do evento da gincana
da área.
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13. Produção de jogos didáticos voltados para o
aprendizado
14. Estudos de caso e simulações, visando à
solução de problemas, desenvolvimento do
raciocínio lógico e tomada de decisões
15. Realização de entrevistas, objetivando o
conhecimento cotidiano.

A criação do jogo
Registro dos estudos de caso e das simulações
Relatório da entrevista frente a outras fontes de
informação

3.9.2 Atividades Acadêmicas Complementares articuladas ao ensino

As Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) articuladas ao ensino envolvem o
planejamento e o desenvolvimento progressivo de atividades de monitoria, de iniciação
científica e de extensão, diretamente orientadas pelos/as docentes da Instituição.

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

As AACs (mínimo de 200 horas) são inseridas no calendário acadêmico do curso,
semestralmente, e oferecidas aos/às alunos/as em uma agenda mensal (Jornadas
Pedagógicas, Palestras, Oficinas, Minicursos, Aperfeiçoamento Profissional, Seminários,
Visitas Técnicas etc.). Incentiva-se 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 integram-se a um programa mais amplo da Estácio,
extensivo a todos os Cursos.

Busca-se, ainda, através dessas atividades complementares, favorecer a participação
dos/as alunos/a em atividades variadas, em diferentes espaços educativos, como
museus, teatros, fóruns de educação, seminários, congressos, entre outros. Essa
concepção atende às expectativas dos/as alunos/as no sentido de compreenderem
melhor a sociedade em que vivem, perceberem as relações existentes entre a prática
social e o trabalho acadêmico, em sua totalidade, colaborando 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/as alunos/as estão inseridos/as. Assim, a partir do trabalho pedagógico desenvolvido
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no curso, os/as alunos/as 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 um
diálogo constante entre o que se pensa e o que se faz, promovendo a integração
universidade/sociedade.

As atividades complementares consideradas para tais fins poderão incluir:
- 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;
- bolsas concedidas pela Estácio (monitoria, Programa de Iniciação Científica, entre
outras);
- bolsas de iniciação científica (PIBIC) concedidas pela Estácio ou por agências de
fomento (FAPERJ, CNPq, entre outras);
- estágios extracurriculares em instituições conveniadas com a Estácio (em qualquer
das suas unidades);
- realização de curso regular de língua estrangeira;
- desenvolvimento de material didático (apostilas, maquetes, fluxogramas, slides,
transparências, vídeos, entre outros);
- participação em projetos de extensão cadastrados no curso de Pedagogia;
- realização de cursos de extensão;
- participação em concursos de monografia, promovidos ou não pela Estácio;
- desenvolvimento de pesquisa educacional com produto final;
- desenvolvimento de pesquisa educacional com produto final publicado em
periódico, obra coletiva ou autoria de livro (texto integral);
- assistência a congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho
e similares, versando sobre temas educacionais ou afins;
- apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, conferências,
oficinas de trabalho e similares, versando sobre temas educacionais ou afins;
- assistência à defesa de dissertações de mestrado e teses de doutorado e de
concurso para professor titular;
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- 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;
- participação em órgãos colegiados do curso de pedagogia da Estácio;
- participação como conferencista, mediador ou debatedor em eventos acadêmicos;
- organização de eventos educacionais ou do curso de Pedagogia;
- participação em programas de assistência educativa, desde que não configurem
estágio;
- participação em intercâmbio ou convênio cultural;
- visitação a exposições, a mostras de arte e cultura, a acervos museológicos e
arquivísticos;
- assistência a espetáculos cênicos, coreográficos, musicais e cinematográficos
recomendados pelos/as professores/as responsáveis pelas disciplinas em que o/a
aluno/a esteja matriculado;
- atividades on-line;
- análises/resenhas de livros e filmes;
- aula inaugural;
- cine-fórum – vídeo com debate;
- curso de aperfeiçoamento, revisão e atualização;
- debates em geral;
- encontro com pesquisadores;
- grupos de estudos;
- iniciação científica;
- monitoria;
- oficina de leitura;
- oficina de reforço escolar;
- oficina interdisciplinar;
- participação em concursos de monografias;
- participação de órgãos colegiados da Estácio.
Também

se

constituem

como

atividades

acadêmicas

complementares

aquelas

relacionadas ao campo educacional, realizadas pelos/as estudantes fora da IES, desde
que apresentado certificado e/ou declaração de participação pela instituição responsável
pelo evento.
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3.10 EXTENSÃO

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/as alunos/as do Curso de Pedagogia com a comunidade,
buscando identificar suas necessidades, dificuldades e problemas.

A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa
de forma indissociável, desenvolvendo ações direcionadas ao atendimento das
demandas da comunidade. Esse procedimento é realizado pela disciplina Pesquisa e
Prática em Educação (PPE) e está consubstanciado pelos eixos temáticos, para que
em seu percurso universitário o/a aluno/a, 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.

Outras formas de extensão também oportunizadas pelo curso são as diferentes oficinas e
jornadas pedagógicas, abertas à comunidade, o desenvolvimento dos projetos voluntários
e projetos em parceria com outros cursos e/ou instituições.

3.11 SERVIÇOS À COMUNIDADE

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha/ES apresenta aos/às alunos/as, no início de
cada semestre, uma agenda com os eventos programados para o respectivo período,
para que possam fazer as escolhas de sua participação. Esses projetos exigem um
compromisso social e têm como objetivo básico e principal desenvolver a cidadania.

O Curso de Pedagogia realiza projetos sociais, em que se percebe o engajamento e o
incentivo docente, no sentido de desenvolver o compromisso social e político nos/as
alunos/as.

3.12 PESQUISA

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/às
educandos/as uma reflexão sistemática acerca do universo educacional já a partir do
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primeiro período do curso. Isso nos leva 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/às alunos/as 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, o 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/as professores/as 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 conceitoschave 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.
Admitindo que o conceito de pesquisa se refira a uma ação – a ação de pesquisar –,
começamos enfatizando a dimensão prática desse conceito. A pesquisa no campo da
educação não se trata de uma ação gratuita, e sim de uma ação vinculada ao saber mais
geral, que inclui aspectos diversos como a escolarização dos/as discentes, a trajetória de
pesquisa dos/as docentes, o campo da pesquisa educacional na nossa realidade, as
ciências fontes da educação, as condições da produção da pesquisa na Faculdade
Estácio de Sá de Vila Velha/ES.

O papel da pesquisa no campo pedagógico é o de instrumentalizar o/a profissional na
percepção de que a educação e os problemas educacionais concretos podem e devem
ser entendidos para além de um conjunto de meras opiniões, ou seja, devem ser
entendidos a partir de uma compreensão teórica e científica a ser sistematizada. Trata-se,
fundamentalmente, de se superar a equivocada desassociação “teoria e prática”, tão
presente no pensamento e na fala dos/as nossos/as alunos/as. Trata-se também de
recuperar o conceito de práxis educativa que trata a prática como ponto de partida e de
chegada, mas revela a importância crucial da teoria para o processo de transformação.
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Nesse sentido, o entendimento e a assimilação de uma prática da pesquisa se apoia na
adoção de dois eixos principais que, de alguma forma, deveriam estar presentes em todas
as disciplinas: o encaminhamento histórico e epistemológico do conhecimento humano e
o estímulo de um olhar curioso apoiado numa busca investigativa, tanto crítica quanto
criativa. Para Paulo Freire (2001, p. 34).
Não há [...], na diferença e na ”distância” entre a ingenuidade e a crítica,
entre o saber de pura experiência feita e o que resulta dos procedimentos
metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A superação
e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem
deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se
criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir,
curiosidade epistemológica, metodicamente ‘rigorizando-se’ na sua
aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão (FREIRE,
2001, p. 34, grifo do autor).

Assumir como horizonte de um projeto tal relação significa considerar outro elemento
como sendo central para a formação do profissional em educação, ou seja, a importância
da pesquisa não só do ponto de vista teórico, mas também político, cultural, histórico,
ideológico. No que se refere à pesquisa, esta deve ser considerada como “[...] um
princípio formativo e cognitivo da docência” (BRZERZINSKI, 2001, p. 316), sendo um
componente constitutivo tanto da teoria quanto da prática pedagógica. A pesquisa
fundamenta a construção e reconstrução das teorias, assim como a dimensão
investigativa da atuação prática permite a permanente criação e recriação do
conhecimento.

A disciplina Pesquisa e Prática em Educação (PPE), como eixo curricular no Curso de
Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, pretende não apenas superar a
ênfase nos conhecimentos e saberes teóricos dissociados das práticas pedagógicas, mas
a concepção de prática restrita ao “fazer pedagógico”, minimizando a dimensão teórica
dos conhecimentos que permitiria a sua análise e contextualização. Dessa forma, a
relação teoria-prática passa a ser entendida como eixo articulador da produção do
conhecimento na dinâmica do currículo. Os conhecimentos teóricos articulados à prática
pedagógica e à prática da pesquisa ao longo do Curso devem possibilitar a compreensão
dos processos de produção e reconstrução dos conhecimentos e a reflexão sobre a
realidade educacional com o sentido de intervenção e de sua transformação.

A formação do pedagogo deve estar, assim, centrada na práxis, ou seja, fundamentada
na produção de conhecimento teórico mediante a inserção em realidades concretas, em
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uma perspectiva transformadora. Dessa forma, ao longo de todo o Curso de Pedagogia,
os/as alunos/as podem construir uma postura investigativa sobre o cotidiano educacional,
que os situe como professores/pesquisadores/as, intelectuais reflexivos, responsáveis
pela recriação permanente da prática pedagógica nas escolas e nas instituições não
escolares.

A disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica (PPE) é desenvolvida em sete semestres e
estabelece articulações com as demais disciplinas de cada período, tendo em vista a
garantia de um gradual aprofundamento dos princípios científicos que fundamentam as
ações da pesquisa e da prática pedagógica. O objetivo é desenvolver um aprendizado do
olhar crítico e investigativo e a atitude científica, direcionados à prática docente e à
realidade educacional e social, instrumentos necessários a uma posterior produção
científica e acadêmica, exigida como trabalho final do Curso.

A disciplina PPE deve, assim, articular não só a pesquisa e a prática pedagógica no
cotidiano escolar e não escolar, mas as atividades de Estágio Supervisionado, que
asseguram aos/as graduandos/as experiências de exercício profissional, fortalecendo
atitudes éticas, conhecimentos e capacidades, e também Atividades Complementares,
cujos eixos condutores são os temas vinculados às realidades e contextos diferenciados,
respeitando os projetos de ação locais.

A disciplina PPE tem como propósito a iniciação científica do/a aluno/a e sua inserção no
contexto educacional. O papel da pesquisa no campo pedagógico é o de levantar
questões sobre a realidade educacional e oferecer os instrumentos ao/à profissional na
perspectiva de que os problemas educacionais concretos devem ser entendidos para
além de um conjunto de meras opiniões, ou seja, devem ser entendidos a partir de uma
compreensão teórica e científica a ser sistematizada.

Torna-se fundamental, entretanto, superar a dissociação teoria e prática e recuperar o
conceito de práxis educativa que trata a prática como ponto de partida e de chegada, mas
revela a importância crucial da teoria para o processo de transformação. O entendimento
e a assimilação de uma prática da pesquisa se apoia na adoção de dois eixos principais,
que de alguma forma, deveriam estar presentes em todas as disciplinas: a compreensão
histórica e epistemológica do conhecimento humano e o estímulo a um olhar curioso
apoiado numa busca investigativa crítica e criativa.
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A discussão histórica e epistemológica volta-se, sobretudo, à problematização do
conhecer humano em torno de conceitos e relações que são centrais para a pesquisa:
modernidade, conhecimento e educação; diferentes tipos de conhecimento humano;
conhecimento científico e ciência; ciências humanas e/ou sociais e ciências naturais e/ou
exatas; ciência e método científico; método e problemas educacionais; pesquisa
educacional no Brasil; pesquisa como práxis, entre outros.

Esses conceitos devem articular-se à prática pedagógica, que está em constante
movimento. É através da prática pedagógica que os/as alunos/as compreendem as
complexas e contraditórias relações que se estabelecem na realidade educacional e no
cotidiano escolar e não escolar. O/a aluno/a deve ser orientado/a sobre o que deve
observar na realidade e como deve fazê-lo. Deve refletir criticamente sobre essa
realidade, percebendo suas semelhanças e diferenças em relação a outras realidades e
contextos. Esta observação orientada pelo/a professor/a sobre a prática pedagógica pode
se dar de forma direta – a partir de atividades concretas no campo de trabalho dos/as
alunos/as – ou indireta – a partir de suas experiências de formação ou profissionais
anteriores –, importando, fundamentalmente, a reflexão crítica e a discussão
problematizadora das questões educacionais.

Nos três primeiros períodos, as disciplinas de PPE I, II e III devem propiciar a articulação
horizontal das disciplinas do currículo com a pesquisa e a prática pedagógica, tendo por
objetivos:

a) a construção de um referencial teórico-prático que integre a linguagem científica e
seus instrumentos de formalização, possibilitando ao/à aluno/a o desenvolvimento do
raciocínio lógico, do pensamento científico e a compreensão da metodologia do
trabalho científico; e
b) o exercício do processo de ação e reflexão através dos estágios e práticas
educacionais, enfrentando as temáticas mais recentes da realidade educacional e
levando em conta as questões críticas e os impasses educacionais do país.

O propósito é estimular os/as alunos/as a pensar a possibilidade de articulação dos
conteúdos das disciplinas e as vivências pedagógicas observadas e registradas e discutir
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as contribuições que os debates desenvolvidos em PPE podem trazer para seu processo
de formação como profissional da educação.

Nos quatro últimos semestres, o/a aluno/a deverá dedicar-se à problematização do tema
que lhe interessa aprofundar, a partir de todas as suas experiências e vivências nas
práticas pedagógicas anteriores da PPE IV; à elaboração de um projeto de pesquisa,
levando em conta os fundamentos teóricos desenvolvidos ao longo do processo de
formação, os referenciais teórico-práticos da pesquisa científica e as experiências de
intervenção na prática pedagógica na disciplina de PPE V e, finalmente, à elaboração de
um Trabalho de Conclusão de Curso, de natureza monográfica, consolidando os
conhecimentos e as práticas desenvolvidas nas disciplinas de PPE VI e PPE VII.

A partir do quarto período, a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica aprofunda a
articulação horizontal com as disciplinas de cada período do currículo e com a prática
pedagógica mais sistematizada, vinculando-se mais intrinsecamente ao Estágio
Supervisionado. As atividades complementares ampliam a integração teoria-prática,
através da possibilidade de participação dos/as alunos/as em seminários, eventos
científicos, visitas educacionais, fóruns de discussão, projetos de intervenção educativa,
entre outros. Esses projetos de ação educacional devem respeitar os diferentes contextos
e realidades, discutindo temas e elaborando propostas adequadas às realidades locais
dos municípios onde se desenvolve o Curso de Pedagogia.

São as Atividades Complementares que fazem a articulação vertical entre as disciplinas
do currículo, o Estágio Supervisionado e a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica.
Essas três atividades acadêmicas, com suas articulações horizontais e verticais,
asseguram à dinâmica do currículo as dimensões da interdisciplinaridade, da flexibilidade
e da articulação teoria e prática.
3.13 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

Ao longo de todo o curso, a partir da Pesquisa e Prática em Educação I (PPE I), os/as
alunos/as constroem uma atitude investigativa sobre o cotidiano educacional. Essa atitude
situa-os/as

como

professores/as-pesquisadores/as,

intelectuais,

reflexivos/as

e

responsáveis pela recriação permanente da prática pedagógica em espaços escolares e
não escolares.
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Há, assim, uma articulação entre as disciplinas que constituem a fundamentação para o
desenvolvimento e construção do conhecimento em trabalhos de pesquisa individual do/a
aluno/a, que se traduzirá na monografia como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Especificamente as disciplinas PPE I a VII, ultimando-se a redação do TCC, ao fim do
oitavo período, constituem espaço sistemático nessa direção. Em um primeiro momento,
nas disciplinas PPE I a III, os/as alunos/as, através de observação e trocas de
experiências, iniciam o processo de construção de saberes sobre o conhecimento
científico e as diversas abordagens de pesquisa. Aos poucos, nas disciplinas PPE IV, V e
VI, discutem coletivamente as temáticas da pesquisa no campo educacional, organizando
e estruturando suas ideias sobre um tema de seu interesse, dando corpo ao Projeto de
Pesquisa.

É nesse processo que o TCC começa a ser sistematizado, individualmente, pelo/a
aluno/a. Nos dois últimos períodos do curso, o/a aluno/a recebe orientação específica
de um/a professor/a do curso para a elaboração final e a conclusão de seu trabalho.
Concomitante ao trabalho do/a professor/a orientador/a, os/as alunos/as assistem a
aulas semanais das disciplinas PPE VII (sétimo período) e TCC (oitavo período), com o
objetivo de discutir, analisar e refletir sua produção acadêmica com os demais alunos/as,
colaborando e socializando com todo o grupo as orientações recebidas de seu/sua
orientador/a para a elaboração de um trabalho científico.

Após o término da monografia, as reflexões e conclusões desenvolvidas no TCC são
examinadas por uma banca composta pelo/a professor/a orientador/a, pelo/a professor/a
da disciplina de TCC e por um/a professor/a convidado/a do curso de Pedagogia, que
emitirá um parecer formal (por escrito).

3.14 ESTÁGIO

3.14.1 Estágio supervisionado curricular

O Estágio Supervisionado é realizado, ao longo do curso, em: Educação Infantil, nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, em disciplinas pedagógicas dos cursos de Nível Médio,
na modalidade Normal, na Educação Profissional ou, ainda, em modalidades e atividades
como Educação de Jovens e Adultos, grupos de reforço ou de fortalecimento escolar,
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gestão dos processos educativos, como planejamento, implementação e avaliação de
atividades escolares e de projetos, reuniões de formação pedagógica com profissionais
mais experientes. Dessa forma, pretende-se assegurar aos alunos/as estagiários/as a
experiência de exercício profissional em ambientes escolares, ampliando e fortalecendo
atitudes éticas, conhecimentos e competências, conforme os princípios que norteiam o
Projeto Pedagógico do Curso.

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/a docente experiente e o/a aluno/a
estagiário/a, com a mediação de um/a professor/supervisor/a acadêmico/a. O objetivo do
Estágio Supervisionado é proporcionar ao/à estagiário/a uma reflexão contextualizada,
conferindo-lhe condições para que se forme como autor/a 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/a aluno/a 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, produzindo uma avaliação dessa experiência.
A formação do/a pedagogo/a 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/as alunos/as
participam mais efetivamente do trabalho pedagógico desenvolvido em escolas e em
ambiências educativas de instituições e elaboram seus relatórios resgatando o suporte
teórico trabalhado até então. São momentos em que se oportuniza aos/às alunos/as
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/as com os seus professores/orientadores/as dos estágios deverão servir para o
enriquecimento das experiências socializadas, através do esforço de entrelaçar o
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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 Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, se
desenvolvem a partir do quarto período do curso e serão estruturados da seguinte forma:


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

 Supervisão individual pelo/a 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).
- Participação dos profissionais da escola campo na organização e operacionalização
das atividades de estágio e no processo de avaliação dos/as estagiários/as,
conforme preconiza a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006.

3.14.1.1 Metodologia do estágio supervisionado curricular

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

O estágio será sempre acompanhado por um/a professor/a da Estácio e um/a professor/a
da Instituição onde se dá o estágio, por ela indicado, integrando o aprendido e o vivido.

3.14.1.2 Carga horária do estágio supervisionado curricular
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A partir do quarto período letivo, os/as alunos/as 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 510 h/a. Essa carga horária total está distribuída em cinco semestres. Conforme a
legislação, está prevista a possibilidade de o/a aluno/a ter uma redução de 50% da carga
horária, se comprovar atividade docente regular na Educação Básica.

3.14.2 Sistema de estágio e emprego na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha, objetivando a integração com o mercado de
trabalho, por meio de ofertas de estágio e emprego, investiu nesse processo com a
implantação de uma diretoria específica, a DIREM, no início de 1996. A cada dia, o
mercado fica mais competitivo, as exigências aumentam e os critérios ficam mais
rigorosos para entrar e ou se manter no mercado de trabalho. Por isso, a aproximação
das empresas com as IES é fundamental para auxiliar a gestão eficiente da inserção de
alunos e ex-alunos no mercado.

Preocupada com a empregabilidade de seus/suas alunos/as, a Estácio criou o Projeto
Espaço Estágio Emprego (E3), acreditando que a presença de empresas nas unidades,
somada a um serviço de orientação de carreiras, permite que os/as alunos/as tenham a
oportunidade de interagir e conhecer as melhores chances para incrementar a sua
carreira profissional. O E3 é um ambiente empresarial moderno, em um local de grande
visibilidade na unidade, para que os/as estudantes percebam o diferencial que é oferecido
pela IES em favor da sua empregabilidade. Por meio dele, os/as alunos/as têm a
oportunidade de conhecer as tendências do cenário corporativo, receber orientação de
carreira e orientação para o desenvolvimento profissional, ampliando as suas
possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

No E3, primeiramente, se faz a orientação de carreira aos/às alunos/as. Neste serviço o/a
aluno/a aprende a elaborar e avaliar um currículo; tem orientações para entrevistas e
processos seletivos; participa de autoavaliação de aspectos valorizados pelas
organizações; recebe indicação de sites de vagas; e tem divulgado seu nome no site de
estágios e empregos da Estácio.
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Outro ponto relevante com relação aos serviços oferecidos pelo E3 é a integração
empresa-escola, ou seja, serviços que a empresa pode oferecer. Entre esses serviços
encontramos o cadastro para banco de currículos; divulgação de oportunidades de
estágios e empregos e programas de trainee; recrutamento de alunos/as; realização de
processos seletivos; promoção de eventos de empregabilidade e empreendedorismo
(palestras, feiras, cursos, workshops, dinâmicas de grupo, entre outros).

Para além desses serviços o espaço E3 ainda oferece a promoção e divulgação de
eventos, auxiliando os/as alunos/as a elaborarem uma agenda semestral de eventos
focados em empregabilidade; participar de feira de estágios; assistir palestras com
executivos da Estácio e de grandes empresas; participar de Seminários para gestores de
RH; Talk-show com casos de sucesso de alunos da Estácio; jornadas: mercado de
Trabalho; e eventos de empreendedorismo.

O espaço E3 tem em seu organograma um analista de Estágios e Empregos; um
Supervisor de estagiários/as, que é um/a professor/a; e três estagiários/as com carga
horária de seis horas.

Diante disso, cabe ao analista de estágios e empregos:
 planejar e coordenar as ações pertinentes ao projeto, servindo de elemento de
interface entre a Central e equipe técnica;
 agendar, recepcionar e orientar a montagem e desmontagem das empresas no E3;
 participar de reuniões com a Central de Estágios e Empregos ou outros setores da
Instituição, quando necessário;
 participar de eventos que possam facilitar a ampliação de parcerias que
solidifiquem o projeto e a Instituição;
 atuar como elemento de interface entre as necessidades logísticas básicas do
projeto e os setores responsáveis pelos serviços de compras, manutenção, suporte
de TI, limpeza e segurança patrimonial;
 apresentar relatórios com indicadores de acompanhamento/resultado das ações
vinculadas ao projeto;
 atuar na supervisão técnica dos estagiários inseridos no projeto e, quando
necessário, manter contato orientado com o/a aluno/a-cliente;
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 supervisionar o/a estagiário/a, orientando-o/a nas tarefas que envolvem a sua
atuação no projeto;
 analisar o material coletado pelas avaliações iniciais, realizadas pelo/a aluno/acliente;
 acompanhar, ou representar, o coordenador do projeto em eventos/reuniões;
 manter-se, constantemente, atualizado sobre os assuntos que envolvem as
profissões no mercado;
 dar feedback ao/à aluno/a-cliente, quando necessário;
 dar feedback ao Coord/adm., quando necessário;
 recepcionar o/a aluno/a-cliente, quando da sua chegada ao ambiente presencial do
projeto;
 orientar o/a aluno/a-cliente quanto ao funcionamento do Espaço;
 cuidar das agendas de atendimento, seguindo critérios definidos pelo/a
supervisor/a do estágio do Projeto;
 agendar programas de treinamento, nas salas de aula do campus, facilitando o
melhor aproveitamento do espaço físico;
 realizar as rotinas técnicas pertinentes ao projeto;
 elaborar relatórios com indicadores que possam servir de parâmetros para novas
ações da equipe técnica do projeto;
 atuar como equipe técnica do projeto, sob orientação do seu respectivo supervisor,
servindo de elemento de interface entre o/a aluno/a-cliente e a Instituição;
 realizar avaliações que permitam conhecer o progresso do/a aluno/a-cliente em
face dos objetivos do Projeto;
 propor, acompanhar e avaliar a implementação das ações objetivando melhorar as
condições de inserção do/a aluno/a-cliente no mercado de trabalho;
 dar feedback ao/à aluno/a-cliente – quando necessário – acerca do seu
desenvolvimento em relação ao objetivo;
 monitorar o desempenho do/a aluno/a-cliente nos processos seletivos que for
indicado a participar;
 elaborar relatórios com indicadores que possam servir de parâmetros para novas
ações da equipe técnica do projeto.

A Central de Estágios e Empregos estabeleceu como meta para o período 2012/2016
aumentar a oferta de vagas de estágio em 40%, com base no resultado de 2010/2011.
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Para além disso, visa implantar o E3 em 20 unidades do Brasil até julho 2014;
desenvolver o projeto E4 e o projeto de processos de estágios.

O espaço E3 funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 15h e das 15h às 21h. Os
atendimentos são realizados através de um agendamento local. No Espaço E3 tem
analista e a orientação de carreira será realizada por alunos/as dos cursos de Gestão de
RH ou Administração, supervisionados/as por professores/as destes cursos. As empresas
poderão ocupar o Espaço E3 por uma semana e terão um regulamento estabelecendo
normas e procedimentos sobre sua operação (www.estacio.br/e3).

3.15 METODOLOGIA E TÉCNICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS

Pretende-se privilegiar a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os
conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do/a estudante como
ponto de partida do trabalho pedagógico. O corpo docente, durante a sua ação
pedagógica, busca criar todas as condições que facilitem a aprendizagem do/a aluno/a,
de forma que seja capaz de alcançar a sua autonomia intelectual, emocional e social. O
objetivo é que o/a aluno/a possa tornar-se uma pessoa crítica, reflexiva, criativa, de
iniciativa, de autodeterminação e de discernimento, de modo que seus conhecimentos o/a
capacitem a se adaptar com flexibilidade às novas situações, aos novos problemas,
servindo-se da própria experiência.

A

organização

dos

currículos

obedece

aos

princípios

de

flexibilização,

interdisciplinaridade e contextualização. 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 da futura atuação
profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes
formativas em outras áreas profissionais.

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/a aluno/a. A interdisciplinaridade, ao contrário, busca
favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo
uma compreensão mais abrangente do saber. O princípio da contextualização, por sua
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vez, permite pensar o currículo de forma abrangente, com uma ampla rede de
significações, envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o/a
aluno/a e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma
vez que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e
cultural dos/as alunos/as.

Com base nesses princípios, é organizado o currículo do curso, com a intenção de
promover a produção e a construção do conhecimento de modo sistematizado, partindo
da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar.

3.16 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da
capacidade de construir e de gerenciar conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais,
a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de
critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos necessários à formação
do/a pedagogo/a e o modo como os/as alunos/as fazem uso deles. Isso permite, quando
necessário, uma reorientação no processo de formação, com atividades de apoio, de forma
a permitir o suprimento de suas dificuldades.

Outro aspecto relevante é o princípio como instrumento que favorece o exercício de análise
crítica, de percepção de seu crescimento, permitindo a construção de uma autonomia
intelectual e uma visão real de sua própria formação. Torna-se importante na medida em
que ajuda o/a estudante a se localizar no processo ensino-aprendizagem, possibilita a
metacognição, além de favorecer o desenvolvimento da autorregulação e da autonomia.
Coerentemente com os princípios e pressupostos assumidos no Projeto Pedagógico do
Curso, propomos uma posição dialética no que se refere à avaliação da aprendizagem, isto
é, não a situamos nem como exclusivamente diagnóstica, voltada para o levantamento das
dificuldades dos discentes, nem como predominantemente classificatória, voltada para os
aspectos quantificáveis da avaliação. Essas duas posições extremas têm sido tratadas, na
maioria das vezes, pela literatura, como polos de uma dicotomia instaurada entre
perspectivas positivistas e construtivistas.

Nessa perspectiva, estão sendo consideradas três funções da avaliação. A primeira, com
função diagnóstica, tem por objetivo levantar as dificuldades no processo ensino-
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aprendizagem, com vistas à correção de rumos, à reformulação de procedimentos
didático-pedagógicos ou de objetivos. Deve ser realizada ao longo do processo,
observado o desempenho revelado pelos/as alunos/as nas diferentes disciplinas. Cada
professor/a registra as atividades realizadas pelos/as alunos/as individualmente ou em
grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover estratégias de intervenções
pedagógicas diferentes.

A segunda, a avaliação formativa, é realizada ao longo do processo, observado o
desempenho revelado pelos/as alunos/as nas diferentes disciplinas. A terceira dimensão,
a avaliação somativa, é considerada no momento da entrega da produção acadêmica,
nas diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade
de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos
diferenciados de aprendizagem.

Compreendemos, assim, a avaliação como uma atividade que fornece dados e
informações para se refletir sobre o melhor caminho a ser construído, para formarmos o
profissional com o perfil desejado, tentando ajudar a desenvolver o potencial de
crescimento de cada um/a dos/as alunos/as. Sabemos que cada aluno/a tem seu tempo
de aprendizagem.

A concepção de avaliação que a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha defende, em seu
projeto, fornece elementos para os/as professores/as corrigir, de um lado, o trabalho que
desenvolve e, de outro, a participação dos/as aluno/as na avaliação. Além disso, fornece
pistas para que o/a professor/a aperfeiçoe/modifique a sua própria atuação na
apropriação dos saberes necessários à sua formação.

A avaliação se torna, nessa concepção, instrumento essencial para se organizar as
práticas educativas, não cabendo, pois, a função meramente classificatória comum a
muitos sistemas educativos. Ela não ocupa um espaço único e específico, com o
propósito de avaliar o que o/a aluno/a produziu, mas faz parte de um processo contínuo e
permanente, permitindo avanços sem ferir as normas preestabelecidas institucionalmente,
quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos/as alunos/as.

Para fins de registro acadêmico da avaliação somativa, essas considerações acerca da
avaliação do processo de ensino-aprendizagem se expressam no sistema de avaliação da
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Estácio de Sá de Vila Velha. Esse processo de avaliação oficial será composto de três
etapas: Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). A partir de 2016, as
turmas do primeiro período também podem participar do Projeto Nova Chance.

O Nova Chance é um projeto que dá oportunidade ao/à calouro/a, que obteve nota menor
do que 4,0 (quatro) na primeira avaliação (AV1), de assistir às aulas de reforço on-line e
passar por outra avaliação, que será somada à primeira nota e dividida por 2 (dois). As
videoaulas de reforço foram gravadas por professores/as que são referência na matéria e
abrangem o conteúdo anterior à AV1, sempre com uma questão resolvida e comentada.
Após assistir às videoaulas e estudar o conteúdo, o/a aluno/a estará mais preparado para
fazer outra avaliação (AVR). Caso a média da AV1 e da AVR seja menor do que a
primeira nota, prevalecerá a nota de AV1. Desse modo, o Projeto Nova Chance será
sempre uma nova possibilidade de aprendizagem.

Em paralelo às atividades avaliativas direcionadas pelos/as professoras/es, possibilitamse aos/às alunos/as avaliar o seu processo de ensino-aprendizagem por meio do
Avaliando o Aprendizado. Por esse projeto, o/a aluno/a pode acumular pontos extras que
poderão ser somados à nota da AV3. O Avaliando o Aprendizado é oferecido on-line e
deve ser acessado pelo/a aluno/a, com login e senha do Sistema de Informações
Acadêmicas (SIA), por meio do link http://simulado.estacio.br/alunos/, a qualquer hora, de
qualquer computador. O processo é dividido em quatro ciclos, com 5 questões a cada
ciclo. Essas questões são geradas aleatoriamente, a partir dos conteúdos das aulas já
ministradas, valendo 1 décimo cada acerto. O somatório dos pontos, ao longo do
semestre, valerá até 2 pontos extras na AV3, cujo valor máximo é de até 10 pontos. Mais
importante do que os pontos a serem alcançados, o Avaliando é uma oportunidade de
aprofundar conteúdos, tirar dúvidas e monitorar o próprio aprendizado, atitudes
importantes para o/a professor/a em formação.

Ressalta-se que o AV2 e AV3 são provas unificadas, a partir de um banco de questões
propostas pelos professores das Estácio de todo o Brasil. As avaliações poderão ser
realizadas através de provas teóricas, provas práticas e realização de projetos ou outros
trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as
especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a
compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10,
sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações.
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Caso a disciplina, atendendo ao Projeto Pedagógico de cada curso, além de provas
teóricas e/ou práticas, contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não
poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. A AV1 contemplará o conteúdo da
disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas. As AV2 e AV3
abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. Para
aprovação na disciplina o/a aluno/a deverá:

a) atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
b) obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
c) frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, ou trabalhos de mesma natureza,
será atribuído grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual
ou maior do que 6,0.

3.17 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, instituído pela Lei n° 10.861, de
14/04/2004, destacou a avaliação institucional como um processo permanente, planejado,
conduzido e realizado de modo a transformar resultados em subsídios capazes de
promover mudanças.

Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já institucionalizada, foi
constituída a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o objetivo de coordenar e
articular o processo avaliativo, atendendo aos dispositivos legais e às exigências atuais
do processo de avaliação.

Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura organizacional
descentralizada da Instituição, estabelecendo autonomia administrativa para os gestores
de campi, de cursos e dos diferentes segmentos por meio de um Projeto alicerçado em
responsabilidade, participação, comprometimento, compartilhamento democrático de
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ideias e projetos, integração, autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através
da análise crítica de seus projetos e serviços. A metodologia de trabalho respeita, assim,
a cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a
inter-relação das dez dimensões definidas na legislação.

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna
com todos os/as alunos/as, professores/as e coordenadores/as. A partir dos resultados
obtidos, disponíveis no SAI, todos os/as gestores/as podem preparar quadros, gráficos e
tabelas que permitam um estudo comparativo de linha histórica referente ao desempenho
dos/as professores/as à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos recursos de
infraestrutura – inclusive acervo bibliográfico. No desenvolvimento do processo de
autoavaliação cabe, portanto, aos/às coordenadores/as:

a) sensibilizar alunos/as e professores/as;
b) divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna;
c) analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com ele o projeto de
superação, quando couber;
d) analisar com o colegiado os resultados da avaliação externa: Enade e Avaliação de
Curso;
e) propor e implementar ações de melhoria, e
f) divulgar as ações decorrentes da avaliação.

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e
objetivos por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações interna e
externa, servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria voltadas ao
ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao
redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e manutenção da
infraestrutura e dos recursos materiais.

3.18. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO

Corpo Docente
A gestão do curso tem como compromissos básicos norteadores de suas ações, a
articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da
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qualidade acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa
que favorece a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o
cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão
propostas na IES. Além disso o corpo docente conta com professore preparados e
apresenta abaixo a titulação e regime de trabalho dos docentes do curso de Pedagogia:

Quadro 8 - Titulação do Corpo Docente
Titulação

Número

%

DOUTORES

04

22

MESTRES

10

56

ESPECIALISTAS

04

22

TOTAL

18

100

Quadro 9 - Regime de Trabalho do Corpo Docente
REGIME

Número

%

INTEGRAL

04

22

PARCIAL

11

62

HORISTAS

03

16

TOTAL

18

100

Coordenação do Curso
Além das atribuições previstas pela no Regimento da IES, compete à Coordenação do
Curso e a atuação integrada com o Núcleo Docente Estruturante, a estruturação do curso
de acordo com as normas legais, adaptando-o, ao mesmo tempo, às novas demandas
sociais.

Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso, órgão de natureza consultiva, deliberativa e normativa da IES, é
constituído pelo Coordenador de Curso, por todos/as os/as docentes do curso e por um
representante discente de cada período do curso.
Competências do Colegiado de Curso:

86
- Elaborar as diretrizes curriculares do curso e suas alterações, observando as
orientações editadas pelo Poder Público, com indicação das disciplinas que o compõem e
a respectiva carga horária, para aprovação dos órgãos competentes;
- Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do ensino
ministrado no curso;
- Analisar as avaliações internas e externas do curso, propondo medidas corretivas;
- Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; e
- Exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas pelo
Regimento.

N.D.E. - Núcleo Docente Estruturante
O Curso de Pedagogia possui identidade própria que se manifesta a partir da formulação
do projeto pedagógico, sua implementação e desenvolvimento pelo Núcleo Docente
Estruturante.
Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão democrática e de
construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, nos propomos a realizar uma
gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da comunidade
universitária.
Por isso, a administração acadêmica do curso realiza-se por meio do trabalho coletivo de
um grupo, que constitui o Núcleo Docente Estruturante do curso e de outros quatro
professores/as aptos a participar plenamente da gestão do projeto pedagógico e com
explicito comprometimento com o curso.
A gestão do curso tem ainda como compromissos básicos norteadores de suas ações a
articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da
qualidade acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa
que favorece a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o
cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão
propostas na IES.

QUADRO 11 - NDE do Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Vila
Velha
Nome

Titulação
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CLAUDENICE MARIA VERAS NASCIMENTO

Mestre

GELSON LUIZ DALDEGAN DE PADUA

Doutor

GIOVANI FERNANDES MARTINS

Mestre

LILIAN CRISTINA MOREIRA

Doutora

MARIA NILCEIA DE ANDRADE VIEIRA

Mestre

Apoio ao Docente

O apoio docente se faz por meio do Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ). O
referido Programa se divide em três vertentes a saber:
 PIQ Formação Continuada: apresenta uma variedade de cursos de formação
docente, sempre na modalidade à distância. Além disso, são realizados encontros
formativos com vistas a atender às demandas de formação docente.
 PIQ Mérito - módulos básicos de capacitação, PIQ Formação Continuada, PIQ
Fórum e as premiações de melhores práticas docentes, artigos, extensão e
remuneração variável. Da capacitação docente presencial e on line.

Além disso, a Estácio apoia financeiramente a participação de docentes em eventos
acadêmicos e científicos e incentiva o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de
extensão que enriquecem a formação docente e discente.
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3.19 RECURSOS E INFRAESTRUTURA

O Curso de Pedagogia é ministrado nas diversas instalações físicas oferecidas pela
Estácio, tais como salas de aula, sala de professores/as, biblioteca informatizada,
auditório, laboratórios de informática, laboratório de prática de ensino, brinquedoteca,
instalações sanitárias, espaços de convivência etc. Dirigentes, professores/as e alunos/as
têm amplo acesso à biblioteca, laboratórios de informática, brinquedoteca, recursos
audiovisuais e de multimídia.

3.19.1 Biblioteca

A Biblioteca da FESVV é acessível à comunidade universitária (professores/as, alunos/as
e funcionários/as), bem como à comunidade externa. Além do acesso à Rede Wireless
(Rede Sem Fio), o ambiente favorece o convívio com livros, periódicos, outros materiais
bibliográficos e audiovisuais, proporcionando o embasamento e a complementação do
conhecimento ao ensino, à pesquisa e à extensão desenvolvida pela Estácio. Seu acervo
está totalmente informatizado na REDE PERGAMUM – Sistema de Bibliotecas,
desenvolvido pela PUCPR. A Rede Compartilhada Pergamum é constituída pelas
instituições usuárias do software Pergamum, tendo por finalidade melhorar a qualidade
global dos serviços dos usuários, promover a cooperação no tratamento da informação e
o compartilhamento de recursos de informação.

Os usuários da Biblioteca da FESVV contam também com assinaturas de dois jornais de
circulação estadual, quatro periódicos acadêmicos produzidos pela própria instituição,
abrangendo todos os cursos oferecidos, bem como assinatura de base de dados. As
Bases de Dados representam uma enorme economia de espaço, devido à sua
capacidade de compactar e disponibilizar a informação de forma rápida e objetiva,
substituindo grandes volumes em papel.

A preocupação da FESVV em oferecer a seus usuários um acervo atualizado e de
qualidade leva a um processo de aquisição constante e criterioso, que é feito pelo corpo
bibliotecário, juntamente a coordenadores/as e professores/as de cursos.
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Com a missão de facilitar o acesso à informação, incentivar a pesquisa, dando suporte
informacional e educativo aos docentes, discentes, funcionários e comunidade externa, a
biblioteca funciona de segunda a sexta feira, de 7h 30 às 22h e, aos sábados, de 8h às
12h.

3.19.1.1 Informações gerais e instalações físicas da biblioteca da FESVV

A Biblioteca da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha segue o mesmo padrão de
atendimento das demais bibliotecas mantidas em 23 Estados da Federação. Participa,
juntamente com mais de 80 unidades pelo Brasil, na Rede Integrada de Bibliotecas da
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá do Rio de Janeiro.

Além do curso de Pedagogia o acervo atende aos cursos de graduação presencial:
Administração, Ciências Contábeis e Direito; aos cursos semipresenciais, à distância e
também à Pós-Graduação.

Com uma média de 550 usuários por dia, a biblioteca da unidade ocupa uma área atual
de 383,62m², distribuídos em: salão de leitura, acervo, salas de estudos em grupo,
cabines individuais, sala de projeção de vídeo, espaço de pesquisa à internet e sala da
bibliotecária. Oferece à comunidade acadêmica e à comunidade externa 153 lugares,
assim distribuídos:

ANDAR TÉRREO: 225,34m2


Espaço para leitura, composta de 14 mesas redondas com 3 lugares cada;



6 cabines Individuais;



3 terminais de Consulta Online ao Acervo;



3 terminais com acesso a internet e digitação de trabalhos acadêmicos

MESANINO: 126,51m2
-

Espaço para leitura, composta de 17 mesas redondas com 3 lugares cada;

-

3 Salas de Estudo em Grupo, composta de duas mesas com 4 lugares cada;

-

5 cabines individuais.
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ANEXO DA BIBLIOTECA: 31,77m2
-

2 salas de estudo em grupo com 4 lugares cada;

-

1 mini auditório com duas mesas e 4 lugares cada, TV, vídeo e DVD.

Encontram-se instalados na biblioteca 9 computadores, dos quais 3 destinam-se a
consulta, 2 empréstimo e trabalho interno , 3 para pesquisa na internet e 1 para trabalho
interno.
Todo acervo da biblioteca encontra-se disponível na internet na atual página da
instituição: http://biblioteca.estacio.br

3.19.1.2 Equipe técnico-administrativa da biblioteca de Vila Velha

A equipe é composta de:
- 01 profissional de Biblioteconomia: Luzia Ribeiro CRB6- 48/MG;
- 03 Auxiliares Administrativos: Jullyene Gomes Favoretti; Richard de Nardi Cunha; e
Thais Chagas Jerônimo.

3.19.1.3 Acervo

O acervo da biblioteca FESVV é composto por livros, periódicos, folhetos, produções
científicas (monografias, dissertações e teses), CDs, VHS e DVDs.
Quadro 12 – Acervo disponível na Biblioteca da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha

MATERIAL

QUANT.

LIVROS

35735

MATERIAL DIDÁTICO-FASCICULO

13289

DISSERTAÇÕES

02

TESES

14

CD-ROM

19

91
DVD
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REFERENCIA

122

BASES DE DADOS ONLINE (EBSCO – RT – CAPES)

03

BIBLIOTECA VIRTUAL ( PEARSON – E-VOLUITON)

02

Dados até 28/08/2017

3.19.1.4 Política de atualização do acervo

A política adotada na atualização do acervo de livros é anual e realizada de forma
cumulativa, objetivando atingir um incremento de 10% ao ano, respeitando sempre a
política de aquisição da Instituição. Atendendo à bibliografia do curso, o acervo é
atualizado através da consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos/as
professores/as e da coordenação do curso.

A preocupação da biblioteca em oferecer a seus usuários/as um acervo atualizado e de
qualidade, leva a um processo de aquisição constante e criterioso, que é feito juntamente
com os/as professores/as e coordenadores/as do curso. Nesse sentido, no caso do curso
de Pedagogia que está em maturação o incremento atente as expectativas das disciplinas
e pode ultrapassar 10% ano.

Quanto à aquisição de exemplares para bibliografia básica e complementar, a FESVV
segue os instrumentos de avaliação do MEC, quando o título aparecer em mais de uma
disciplina, será utilizado o critério de aquisição de igual número de exemplares a cada
repetição.

3.19.1.5 Livros

O acervo de livros é formado por livros de caráter didático e de conhecimento geral, obras
de referência, separatas e folhetos, constituindo uma importante fonte de apoio técnico à
formação acadêmica.
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3.19.1.6 Periódicos

O acervo de periódicos, base de fundamental importância para a pesquisa científica, é
ainda fonte de atualização permanente das disciplinas dos Cursos.

3.19.1.7 Filmes: vídeos/DVDs

Para um melhor aproveitamento da informação, através dos seus mais avançados níveis,
a Instituição adquiriu filmes didáticos para complementação dos conteúdos fora da sala de
aula, estimulando o autoestudo através da projeção de filmes de palestras, seminários,
workshops e outros.

3.19.1.8 Base de dados

A Biblioteca da FESVV disponibiliza para seus usuários, em seu IP Institucional, o acesso
às seguintes Bases de Dados:
PERIODICOS ONLINE
EBSCO: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=bc13a4b0-567e-43b5-81feb84c48679df3%40sessionmgr102&vid=1&hid=125
RT – Revista dos tribunais
http://revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon?sp=SES-2

Periódicos CAPES
http://www-periodicos-capesgov.br.ez204.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome

BIBLIOTECAS VIRTUAIS

Biblioteca Virtual - EBSCO
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/sign_in
Biblioteca Virtual – E-VOLUTION
www.evolutionn.com.br
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3.19.1.9 Recursos e meios de informação

A pesquisa é baseada com a consulta ao acervo geral da FESVV, por meio da rede
PERGAMUM, desenvolvida pela PUCPR. As Bibliotecas da Faculdade Estácio de Sá
Espírito Santo, oferecem também um link de periódicos on-line e outras bases de dados
gratuitas, dentro de cada área específica de curso, facilitando, dessa forma, o acesso
rápido à informação desejada. A Biblioteca também tem acesso ao Portal de Periódicos
da

EBSCO

Host,

disponível

no

link:

<http://web.ebscohost.com/ehost/results?sid=588387a8-13cf-4785-a7d4dceb8f425877%40sessionmgr110&vid=15&hid=108&bquery=electrical+engineering+perio
dicals&bdata=JmRiPWE5aCZsYW5nPXB0LWJyJnR5cGU9MCZzaXRlPWVob3N0LWxpd
mU%3d>. Possui também acesso à Rede Wireless e à Biblioteca Virtual, através do
acesso ao Portal SIA.

3.19.1.10 Internet

O acesso a Rede Wireless, que liga computadores em todo o mundo, já tem uma
presença sólida nos meios acadêmicos como fonte de informação para a pesquisa e
como um novo meio de integração das universidades no Brasil e no mundo. Para a
pesquisa informatizada, é um repositório imenso de dados bibliográficos, textos,
comentários de profissionais e docentes, artigos de jornais e revistas nacionais e
internacionais, além de ser a mídia ideal para os estudantes. É dinâmica e atualizada,
reunindo as condições propícias para o incentivo às iniciativas particulares de cada aluno.

3.19.1.11 Padrões técnicos da Biblioteconomia

Com o acesso à Rede Compartilhada PERGAMUM, a normatizações das informações
são feitas através de Referência Bibliográfica, de acordo com a NBR-6023/89 e da
Classificação Decimal de Dewey. A recuperação da informação é feita através de
expressão booleana por autor, título, descritores, data de publicação e editora.

3.19.1.12 Empréstimo informatizado
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O sistema de empréstimo é totalmente informatizado e compatível com o PERGAMUM,
contemplando empréstimo, devolução, reserva e renovação de materiais bibliográficos. O
livro reservado fica disponível por, no máximo, 24 horas. Ultrapassando este limite, a
reserva é cancelada pelo sistema.

3.19.1.13 Pesquisa informatizada

Seguindo a evolução tecnológica da informação, serão desenvolvidas atividades
multidisciplinares com didática própria, em que os/as alunos/as serão estimulados/as a
enfrentar suas dificuldades, superando a falta de conhecimento com a curiosidade que
lhes é característica. As pesquisas obtidas serão adequadas aos seus interesses, assim
como serão conduzidas sob a orientação de um bibliotecário.

3.19.1.14 Acesso a redes de informações

Para a utilização do serviço de acesso à cópia de documentos, o/a usuário/a deve solicitar
com antecedência à biblioteca, de posse dos dados do documento desejado (autor, título
do documento, título do periódico etc.).
- Comutação

Bibliográfica

On-line

(COMUT):

o

Programa

de

Comutação

Bibliográfica (COMUT) permite às comunidades acadêmicas e de pesquisa o acesso
a documentos em todas as áreas do conhecimento (através de cópias de artigos de
revistas técnico-científicas, teses, dissertações, relatórios técnicos, anais de eventos,
etc.), disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras, exclusivamente
para fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando-se rigorosamente a Lei de Direitos
Autorais.
- Organização Pan-Americana de Saúde (BIREME) - somente na Biblioteca FESVV.
SCAD é um Serviço Cooperativo de Acesso ao Documento da Biblioteca Virtual em
Saúde, coordenado pela BIREME, com a cooperação das bibliotecas integrantes do
Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. O
principal objetivo é prover o acesso a documentos da área de ciências da saúde,
exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando-se rigorosamente a
Lei de Direitos Autorais.
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3.19.2 Laboratórios

O Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha dispõe de laboratórios
de informática, instalados em sistema de rede, com acesso à 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.

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 Ciência).

3.19.3 Brinquedoteca

A Brinquedoteca da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha está vinculada ao Curso de
Pedagogia, como núcleo de apoio pedagógico destinado ao estudo experimental e à
aplicação prática dos conhecimentos científicos desenvolvidos nos programas curriculares
do curso, como eixo articulador das disciplinas de metodologia e práticas de ensino,
visando à aplicabilidade das aprendizagens adquiridas para o crescimento profissional e
pessoal dos discentes e docentes.

A brinquedoteca tem como objetivos propiciar um espaço em que professores/as e
alunos/as do Curso de Pedagogia possam realizar práticas interdisciplinares e dedicar-se
à exploração do brinquedo, tendo como foco o desenvolvimento infantil; possibilitar às
crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental momentos de
brincadeiras, realizando atividades lúdicas, desenvolvendo a expressão artística,
transformando e descobrindo novos significados lúdicos, propiciando a interação e a troca
entre adultos e crianças e contribuir para a conceituação de jogo, brinquedo e brincadeira
e sua importância na educação.

A brinquedoteca é um espaço em que os/as discentes e docentes podem realizar
procedimentos de pesquisas e compreender o desenvolvimento da criança, bem como a
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sua curiosidade e a disposição para descobrir brinquedos, jogos e brincadeiras novas,
gostar e saber brincar livremente, escolher brinquedos, convidar companheiros e partilhar.
O ambiente deve favorecer a descoberta.

É função do responsável (um/a professor/a do curso de Pedagogia) da brinquedoteca
coordenar e elaborar projetos coletivos dirigidos à comunidade externa, com a
participação de docentes e discentes, 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 campo para os estágios supervisionados e, em
geral, também dispõe de alunos/as monitores/as do Curso de Pedagogia para elaborar e
desenvolver projetos coletivos dirigidos à comunidade externa. Tendo como compromisso
a formação dos profissionais que irão conduzir ações no mercado de trabalho, incluindo
responsabilidade social junto à comunidade do entorno da IES, através de atividades
lúdicas e cognitivas com crianças e grupos de estudos com professores da Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.

3.20 APOIO AO DISCENTE

O Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha segue as políticas e
diretrizes institucionais adotadas pela Estácio. Para efetivar o apoio pedagógico a
seus/suas alunos/as, 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/à estudante.

As políticas de atendimento ao/à estudante desenvolvidas na Estácio perseguem os
seguintes objetivos: assegurar ao/à 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/à aluno/a
projetos com distintas finalidades: apoio pedagógico, assistência ao aluno/a, inserção no
mercado de trabalho e acompanhamento ao egresso.
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3.20.1. Atendimento e acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida
O NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão que atua junto ao NAP – Núcleo de apoio
Psicopedagógico,

foi criado no ano de 2014 para a oferta do apoio pedagógico,

psicopedagógico e o suporte acadêmico e administrativo para inclusão de todos (as) os
(as) estudantes nas atividades acadêmicas. Nesse processo os atores envolvidos
passaram a trabalhar de forma integrada e o setor foi estruturado com a presença de
Psicólogo, Pedagogo e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, que atua não só no
atendimento ao estudante surdo ou com deficiência auditiva que faz uso da LIBRAS como
também na difusão dessa língua na comunidade acadêmica por meio de Oficinas de
LIBRAS para estudantes e docentes interessados. O atendimento do Núcleo se dá por
meio da interface com as Gerências Administrativa e Acadêmica, Coordenações dos
Cursos, Corpo Docente, representantes dos discentes e CPA e conta também com a
atuação de estudantes monitores.

Apoio Psicopedagógico

Por meio do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) o atendimento é realizado por
profissional da especializado que visa o apoio ao discente, para que o mesmo alcance a
condição ideal para os processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e
profissional. O atendimento é realizado mediante procura espontânea do acadêmico, ou
incentivado pelo docente orientador, em função dos mais diversos fatores, ou seja:
dificuldade de aprendizagem, aprender a lidar com a ansiedade antes do momento de
avaliação da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os pares, professores,
coordenadores e familiares, problemas de isolamento social, entre outros.

O Serviço de Apoio Psicopedagógico ao discente tem os seguintes objetivos:
a. Prestar apoio psicopedagógico de ordem acadêmica, social e pessoal ao
corpo discente;
b. Auxiliar o acadêmico na descoberta de si e do outro na direção da melhoria
de suas relações interpessoais;
c. Proporcionar atendimento psicopedagógico ao discente objetivando a busca
do seu bem-estar.
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A Educação Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. Na
perspectiva de enfrentar esse desafio, e contribuir para a educação na perspectiva da
inclusão, a IES e seus respectivos cursos visam atender ao disposto no marco legal
vigente, destacando-se: a Declaração de Salamanca, a Constituição Federal/88, arts. 205,
206 e 208 que assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo como princípio do
ensino, a igualdade de condições e a permanência na escola (art.206, I) e garantindo
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um (art.208,V). Ressaltando outros componentes do aparato legal da
Educação Inclusiva que são referências para o atendimento às pessoas com
necessidades educacionais especais temos:


Dec.

5296/2004

de

02/12/2012

(Regulamenta

as

leis

10.048/2000

e

10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios básicos ao atendimento
prioritário à Acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida, proporcionando condições de acesso e utilização de todos os seus
ambientes);


Art. 4º do Decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999, ( Art. 27.) As instituições de
ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios necessários,
previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo
adicional para realização das provas, conforme as características da deficiência).



Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e estabelece
que os sistemas educacionais devam garantir, obrigatoriamente, o ensino de
LIBRAS em todos os cursos de formação de professores e de fonoaudiologia e,
optativamente, nos demais cursos de educação superior;



Decreto nº 8.368/2014 que institui a política Nacional de proteção dos Direitos da
pessoa com transtorno do espectro Autista e a Lei 13.146/2015 – Lei Brasileira de
Inclusão da pessoa Deficiência (Estatuto da pessoa com Deficiência) que consolida
e atualiza as leis vigentes, visando assegurar e promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com
deficiência, visando à sua Inclusão Social e cidadania.

A ação do NAI/ NAP está articulada às coordenações de cursos e ao setor administrativo
que, de forma integrada, administram os processos de inclusão, desde a detecção das
necessidades dos (as) discentes, passando pelo atendimento, integração com a família e
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com docentes, até a promoção de eventos para fomento à discussão sobre grupos
minoritários, inclusão e diversidade.
Esse núcleo tem a função de conduzir os processos que dizem respeito ao atendimento
às pessoas com necessidades educacionais especiais, sistematização, sensibilização
para o ingresso, permanência e sucesso dos mesmos além do suporte pedagógico para
qualquer discente indicado (a) pelo corpo docente, coordenação ou que procure o apoio
voluntariamente. O objetivo é garantir a implementação da inclusão em seu conceito
pleno de acesso a tudo o que a instituição oferta para todos, em conformidade com a Lei
13.146/ 2015, Capítulo IV que trata do Direito à Educação, Art. 27

[...] a educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem.

Para alcançar os seus objetivos o NAI/NAP realizada o atendimento especializado a partir
da articulação intersetorial conforme as políticas de inclusão contempladas no Plano de
Desenvolvimento Institucional, acompanhando o (a) estudante desde o processo do
vestibular, ofertando as adequações necessárias de acordo com suas características e
necessidades especiais.

Dentre as ações a serem implementadas, destacam-se:
a) Seminários sobre acessibilidade;
b) Oficinas de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para estudantes e servidores;
c) Mesa redonda sobre inclusão e diversidade;
d) Palestra para estudantes e colaboradores
e) Encontros com familiares, estudantes e colaboradores para discussões sobre a
Inclusão.
f) Disseminação do espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo que o
estudante formado não apenas acumule conhecimentos técnicos, mas valores sociais
consistentes, para que atue na sociedade de forma consciente e comprometida.
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O PPC do curso de Pedagogia contempla em seu ementário disciplina especificamente
voltada para a formação do Pedagogo no que se refere o atendimento aos estudantes
público alvo da Educação considerando a sua transversalidade da Educação Infantil ao
Ensino Superior. Nesse contexto a Estrutura Curricular do Curso contempla a disciplina
Educação Inclusiva que trata especificamente da História da Educação Especial, dos
paradigmas de Segregação x Integração x Inclusão e o Atendimento Educacional
Especializado para todas as tipologias que abrangem o público alvo da educação
especial: pessoas com deficiências (física, auditiva, intelectual, visual, mental), alunos
com Transtorno Globais do desenvolvimento (Autismo clássico, síndrome de Asperger,
síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos
invasivos). Em parceria com o NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão e NAP – Núcleo
de Apoio Psicopedagógico, discute a temática por meio de Oficinas, Palestras e vivências
voltadas para a reflexão e disseminação da cultura da inclusão.

No grupo de tipologias dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, destaca-se
especialmente o estudo das características do Autismo e/ou Espectro Autista,
considerando-se o grande desafio das instituições de ensino, nos dias atuais, em lidar
com a escolaridade desses sujeitos garantindo-lhes o pleno desenvolvimento de suas
potencialidades respeitando as suas características conforme prerrogativas da Lei
nº12.764/12 que institui a Política Nacional de proteção dos direitos da pessoa com
transtorno do Espectro Autista, garantindo-lhes o Direito à Educação. Dessa forma, a
disciplina de Psicologia da Educação aborda em seu conteúdo o tema: Transtornos
comportamentais e Aprendizagem – Autismo Infantil, tendo como objetivo principal,
mostrar os principais aspectos que envolvem o autismo infantil e suas consequências
para o processo de aprendizagem e a vida escolar da criança.
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3.20.2 Apoio pedagógico

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

As modalidades de apoio pedagógico adotadas pela Estácio são:
a) Nivelamento – as modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que
os/as alunos/as 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/às
alunos/as do 1° período de qualquer curso oferecido pela Faculdade Estácio de Sá de
Vila Velha/ES.
b) Reforço – as modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos
conhecimentos dos/as alunos/as, no decorrer do semestre letivo, resultando do
acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dos/as alunos/as, por meio da
verificação da aprendizagem.
c) Complementação curricular – são atividades didáticas desenvolvidas paralelamente
à matriz curricular com a orientação de docentes da instituição, sob forma de
pequenos cursos, oficinas, grupos de estudo on-line, por meio da sala de aula virtual,
das atividades acadêmicas complementares, projetos de extensão e de iniciação à
pesquisa. As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por
alunos/as de qualquer período, em qualquer curso da Estácio. Os/as alunos/as
escolhem as atividades que desejam cursar para melhor enriquecer sua formação,
atendidas as especificidades de cada disciplina.
d) Avaliando aprendizado - são exercícios na forma de simulados realizados quatro
vezes ao longo do semestre nas disciplinas que possuem prova nacional integrada
(PNI) dos cursos presenciais. Os simulados do Avaliando o Aprendizado do Presencial
são oferecidos on-line e devem ser acessados pelo aluno, com login e senha do SIA,
por meio do link http://simulado.estacio.br/alunos/ a qualquer hora, de qualquer
computador, na semana para a qual foi agendado.
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e) Atividades de extensão - é um processo educativo, cultural e científico que articula
de forma indissociável ensino e pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre a
Instituição de Ensino Superior – IES e a sociedade. A relação entre ensino, pesquisa
e extensão universitária enriquece o processo pedagógico, favorecendo a
socialização do saber acadêmico e estabelecendo uma dinâmica que contribui para a
participação da comunidade na vida universitária.
f) O Programa de Iniciação Científica – PIC - tem por finalidade despertar o interesse
e incentivar vocações para atividades de pesquisa científica e inovação entre os
discentes regularmente matriculados na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha. O
PIC tem como objetivos: I. Estimular pesquisadores produtivos a engajarem
estudantes de graduação otimizando sua capacidade de orientação à pesquisa
institucional; II. Despertar a vocação científica e desenvolver habilidades e
competências

para

a

pesquisa

científica

entre

estudantes

de

graduação,

oportunizando a participação em projetos de pesquisa institucional, introduzindo o
discente no domínio do método científico desde a elaboração do projeto até a
finalização com a publicação dos resultados.
g) Monitoria é uma atividade auxiliar à docência exercida por alunos regularmente
matriculados no Curso de Pedagogia. O Programa de Monitoria objetiva: a) estimular
a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades que envolvam pesquisa
científica, execução de projetos e apoio à docência; b) contribuir para melhoria da
qualidade de ensino; c) possibilitar ao aluno recursos financeiros para custear parte
de seus estudos.
h) Exposição Práticas e Reflexões Pedagógicas - é realizada semestralmente
integrando as disciplinas de metodologia e práticas de ensino do curso de Pedagogia.
Esta experiência visa proporcionar interações, mediações e metodologias de
aprendizagem que promovam e facilitem a produção de conhecimento, pela
ampliação cultural tanto dos discentes de pedagogia, como do público visitante.

Vale ressaltar que a adesão ao programa de nivelamento é voluntária. O/a aluno/a poderá
escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às
suas possibilidades.

Com esses projetos, a Instituição vem contribuindo para uma melhor formação do/a
aluno/a, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver
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competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os
egressos dos cursos de graduação e de graduação tecnológica. Ao longo desse período
de funcionamento do Curso de Pedagogia, têm sido oferecidas aos/às alunos/as do
primeiro e segundo períodos oficinas de Leitura e Produção de Texto e de Informática,
tendo em vista suprir algumas deficiências em relação ao uso da língua, bem como na
utilização dos recursos de informática.

3.20.3 Homepage

O Curso de Pedagogia mantém atualizada uma página eletrônica. A página se encontra no
endereço <www.estacio.br/graduação/pedagogia>. O/a aluno/a, de forma direta e muito ágil,
encontra as principais informações sobre o seu Curso, entre elas, a estrutura curricular e o
corpo docente (http://portal.estacio.br/graduacao/Pedagogia#).

3.20.4 Campus virtual

A Educação a Distância na Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha é uma área estratégica
e está integrada à missão institucional, contribuindo para manter a Instituição um perfil de
ensino moderno, em sintonia com os interesses do seu alunado e da sociedade em geral,
assim como com as tendências do mercado e com o estado da arte nas modalidades e
metodologias de ensino.

O Campus Virtual é o espaço para Educação a Distância na Estácio e se utiliza de
metodologia de design didático que está calcada nas características inerentes desta
modalidade de ensino-aprendizagem: rompimento dos paradigmas de tempo e espaço,
aprendizagem com autonomia, atendimento ao ritmo próprio e às necessidades
individuais do estudante, autoadministração do tempo, utilização de recursos tecnológicos
e apoio de diferentes mídias, comunicação multidirecional e trabalho cooperativo.

3.20.5 Biblioteca virtual

Para fornecer apoio pedagógico aos/à alunos/as, a Faculdade Estácio de Sá de Vila
Velha dispõe da Biblioteca Virtual, que vem a ser um canal de comunicação entre aluno/a
e professor/a. Nele, os/as professores/as disponibilizam textos, exercícios e todo material
necessário para a disciplina, bem como mensagens para a turma, complementando a
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atuação em sala de aula e favorecendo a concretização de uma aprendizagem
significativa.
A Biblioteca Virtual possibilita, ainda, que o/a aluno/a possa consultar a base de dados da
rede de bibliotecas, bem como ter acesso ao Portal de Pesquisa. A Infotrac One file é
uma base de dados multidisciplinar, que possui mais de 3.700 títulos de periódicos
internacionais, com artigos na íntegra, e cerca de 7.200 títulos indexados. Ao todo,
oferece cerca de 21.000.000 artigos científicos em diversas áreas do conhecimento, como
humanas, exatas, tecnológicas, biomédicas, agroveterinárias e ciências da terra.

Apresenta publicações com cobertura retroativa (back files), sendo grande parte de 1980
até o presente e, inclusive, faz parte do Portal de Periódicos CAPES.

A Base de Dados Infotrac One file encontra-se disponível na Sala de Pesquisa
Informatizada da Biblioteca, no site:<\\www.portaldapesquisa.com.br>. A pesquisa no
Portal (modo default do Portal da Pesquisa) é realizada utilizando uma das três opções:
pesquisa simplificada, base de dados (pesquisa avançada) e revistas.

Preocupada com a valorização do humano e seguindo o preceito constitucional de
igualdade, a IES se preocupa em construir espaços múltiplos que favoreçam o igual
acesso a todas as diferenças e faz com que a IES, periodicamente, reveja se isso está
sendo cumprido, através da preparação do ambiente físico e das práticas pedagógicas
para receber o/a aluno/a com necessidades especiais. Isso é indispensável para que os
estabelecimentos de ensino adotem métodos e práticas de ensinos adequados às
diferenças, oferecendo alternativas que contemplem a diversidade, além de recursos de
ensino e equipamentos especializados, que atendam a todas as necessidades
educacionais dos/as educandos/as com e sem deficiências, mas sem discriminações.
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/as alunos/as com necessidades educacionais especiais na Faculdade Estácio de Sá
de Vila Velha, por meio de uma prática pedagógica que esteja centrada na aprendizagem
desses/as alunos/as.

Dessa forma, a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha elaborou um documento
“Sugestões e procedimentos metodológicos para alunos com necessidades especiais em
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sala de aula”. A preocupação da Instituição vai além da sala de aula, pois foi elaborado
também um documento orientador dirigido aos/às diretores/as de campi com a finalidade
de permitir a esses/as alunos/as a acessibilidade aos diferentes espaços físicos dos
campi.

O Curso de Pedagogia segue as sugestões e procedimentos recomendados nos
documentos em questão, buscando criar um ambiente educacional que reconheça as
possibilidades e as limitações dos/as alunos/as com necessidades educacionais
especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo.

3.20.6 Disponibilização das informações acadêmicas

A Portaria nº 40, de 12/12/2007, determina um conjunto de informações acadêmicas que
devem ser disponibilizadas para candidatos/as, alunos/as e comunidade acadêmica em
geral.

A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha possui um portal de acesso ao conteúdo virtual
de elevada qualidade, no qual estão contidas todas as informações determinadas pelo
normativo, inclusive para além do mínimo legal.

Não obstante, na secretaria acadêmica da Instituição, estão disponíveis todas essas
informações na forma física, por meio de documentos impressos e informativos expostos
em mural.
Ainda, o presente PPC fica disponível para consulta pública na Biblioteca da Instituição,
como forma de tornar acessível a todos/as os/as interessados/as.

Dessa forma, o Curso está em plena consonância com a determinação legal pertinente.

3.21. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
3.20.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso:
O curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha atende às Diretrizes
Curriculares Nacionais e aos princípios contidos nos Pareceres CNE/CP nº 5/2005 e nº
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3/2006. A formação oferecida pela FESVV abrange, integradamente à docência, a
participação da gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a
elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e as atividades educativas.
O curso de Pedagogia, está organizado a partir dos princípios constitucionais e legais,
considerando a diversidade sociocultural e regional do país; a organização federativa do
Estado brasileiro; a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, a competência
dos estabelecimentos de ensino e dos docentes para a gestão democrática.
Em consonância às Diretrizes Curriculares, adota, como referência, o respeito a diferentes
concepções teóricas e metodológicas próprias da Pedagogia e àquelas oriundas de áreas
de conhecimento afins, subsidiárias da formação dos educadores, que se qualificam com
base na docência da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, conforme disposto na
Resolução CNE/CEB 4/2010:
O curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá, em conformidade com a Resolução
CNE/CEB 4/2010, tem incluso em seu currículo em atendimento às dimensões técnicas,
políticas, éticas e estéticas previstas no Artigo 56: a) o conhecimento da escola como
organização complexa que tem a função de promover a educação para e na cidadania; b)
a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área
educacional; c) a participação na gestão de processos educativos e na organização e
funcionamento de sistemas e instituições de ensino; d) a temática da gestão democrática,
dando ênfase à construção do projeto político pedagógico, mediante trabalho coletivo de
que todos os que compõem a comunidade escolar são responsáveis.
 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais
e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena, nos
termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N°
11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer
CNE/CP Nº 3/2004:
Com base nos princípios filosóficos e pedagógicos de consciência política e histórica da
diversidade, do fortalecimento de identidades e de direitos, bem como das ações
educativas de combate ao racismo e a discriminações o curso de Pedagogia da FESVV
além de ofertar disciplinas específicas para a temática, também produz conhecimentos
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nessa área por meio de atividades de pesquisa, garantindo uma prática interdisciplinar e
nas diversas dimensões formativas: apresentações de pesquisas, atividades extra classe
e exposições de práticas educativas.
 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012), o projeto pedagógico do curso de
Licenciatura em Pedagogia trata deste tema de modo misto e transversal, em atividades
curriculares dos cursos, Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação
científica e pesquisa, em abordagens dos estágios etc.
 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.
A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha atende ao disposto na Lei N° 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, por meio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), que associa o
apoio pedagógico, psicopedagógico e o suporte acadêmico e Administrativo para
inclusão. Nesse processo todos os atores envolvidos passaram a trabalhar de forma
integrada e o setor foi estruturado com a presença de psicólogos, psicopedagogos,
gerencia administrativa, regulação, representantes discentes e intérprete de línguas.
Esse núcleo tem a função de conduzir os processos que dizem respeito ao atendimento
às pessoas com necessidades educativas especiais, sistematização e sensibilização para
o ingresso, permanência e sucesso dos mesmos além do suporte pedagógico para
qualquer aluno indicado por professores, coordenadores ou que procure o apoio
voluntariamente. O objetivo é garantir a implementação da inclusão em seu conceito
pleno de acesso a tudo o que a instituição oferta para todos.

 3.20.6. Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996).
A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha compreende que uma boa formação é condição
sine qua non para a atuação docente em todos os cursos ofertados por essa instituição.
Junto a isso e em atendimento ao art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o
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curso de Pedagogia possui um corpo docente formado por 6% de professores
Especialistas, 61% de professores Mestres e 33% de professores Doutores.

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)
Atendendo à Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010, o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá é
composto por 04 (quatro) professores Mestres e uma professora Doutora.
 Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria Normativa N°
12/2006)
Não se aplica.
 Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia
(Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP
N°3,18/12/2002)
Não se aplica.
 Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas
CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução
CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução
CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia). Resolução CNE/CP Nº 1 /2011 (Letras).
Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível
superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura – e formação continuada)
No que tange à carga horária a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha atende ao disposto
na Legislação, pois o Curso de Licenciatura em Pedagogia corresponde a 3.294 horas,
distribuídas em até oito (8) semestres letivos, sendo:
- 2.016 horas de disciplinas teóricas (incluindo a carga horária relativa à disciplina
eletiva, obrigatória, às disciplinas regionais);
- 682 horas de Prática como Componente Curricular (Atividades Estruturadas);
- 200 horas de Atividades Complementares;
- 510 horas de Estágio Supervisionado e Prática de Ensino.
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- 1078 horas de Componentes Práticos (Atividades Estruturadas e Horas Práticas
de Disciplinas Obrigatórias).

 Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde,
Bacharelado, Presencial). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015
(Formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura – e
formação continuada).
O Curso Superior de Pedagogia se integraliza, por meio do sistema de créditos, em um
mínimo de oito semestres e um máximo de quinze semestres letivos, totalizando 3.294
horas.
 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004,
da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N°
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.

Em atendimento ao disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT,
na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na
Portaria N° 3.284/2003 a Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha apresenta as seguintes
condições de acessibilidade:

a) livre circulação dos/as estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de
barreiras arquitetônicas);
b) rampas amplas e com corrimãos facilitando a circulação de cadeira de rodas;
c) portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de
cadeira de rodas;
d) barras de apoio nas paredes dos banheiros;
e) sinalização para estacionamento e vagas para cadeiras de rodas;
f) sinalização de atendimento prioritário.
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 Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005)
Em atendimento ao Dec. N° 5.626/2005 e, por acreditar no processo de formação
inclusivo e democrático, o curso de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha
oferta no 7º Período a disciplina de Tópicos em LIBRAS: surdez e inclusão.
 Prevalência de avaliação presencial para EaD (Dec. N° 5.622/2005, art. 4°,
inciso II, § 2°)
Não se aplica.
 Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010)
Todas as informações acadêmicas estão disponibilizadas no site da instituição
(www.estacio.br), na secretaria geral, na biblioteca e no sistema de informações
acadêmicas dos alunos (SIA), além de murais e informativos institucionais.
 Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)
O projeto pedagógico e a matriz curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia
apresentam a Educação Ambiental como prática educativa integrada, contínua e
permanente, representando um eixo transversal em atividades curriculares dos cursos,
Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa,
em abordagens dos estágios etc.

Vale destacar, também, o importante papel que desempenha no estudo da ética
ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes.
Além desta transversalidade, no curso de Licenciatura em Pedagogia, a temática está
contemplada em disciplinas como Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino em
Ciências e Educação Ambiental, Educação Ambiental, Sustentabilidade, Língua
Portuguesa (que trata questões ambientais, refletidas por meio de textos).
 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação
plena, Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em nível
superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada)
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A Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha tem se organizado em estudos a respeito das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, Resolução CNE N° 2, de 1°
de julho de 2015. Os estudos no Colegiado de curso tiveram início em setembro de 2015
com continuidade em 2016.
Foi elaborado um cronograma de estudo e apresentação das diretrizes neste colegiado,
no qual foram distribuídos os capítulos por professores responsáveis para direcionar a
ação: Capítulo I – Disposições Gerais e Capítulo II – Formação dos Profissionais do
Magistério para Educação Básica: Base Comum Nacional; Capitulo III – Do(a) Egresso (a)
da Formação Inicial e Continuada e Capítulo IV – Da Formação Inicial do Magistério da
Educação Básica em Nível Superior; Capítulo V – Da Formação Inicial do Magistério da
Educação Básica em Nível Superior: Estrutura e Currículo e Capítulo VI Da Formação
Continuada dos Profissionais do Magistério; Capítulo VII – Dos Profissionais do Magistério
e sua Valorização e Capítulo VIII – Das Disposições Transitórias. Com essa organização
ficou acordado que as próximas reuniões do Colegiado também terão como pauta o
estudo das diretrizes para a adequação do PPC do curso de Pedagogia às Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura,
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para
a formação continuada.
Foram registradas as propostas a serem adequadas e/ou inseridas no PPC do Curso de
Pedagogia da Faculdade Estácio de Vila Velha. Dessa forma já estão sendo feitas as
alterações nas orientações para os estágios curriculares, já segundo as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do
Magistério da Educação Básica.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 1º

CH: 44h

EMENTA
Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O português retórico ou funcional
da norma culta. Leitura e produção escrita. Estratégias de leitura: informar-se e formar-se. Compreensão e
interpretação de textos. Coesão e coerência. Estrutura do parágrafo. Gramática no texto. Temas e problemas
no estilo da escrita.

OBJETIVOS
GERAL
−
−

Revisar conhecimento sobre o uso da norma culta da língua;
Aprimorar a capacidade verbal dos alunos, seja na fala, seja na escrita;
Apresentar textos de qualidade que norteiem os conhecimentos do Português em diversos contextos.

−
ESPECÍFICOS
−
−
−

Identificar e buscar adequação a diferentes modalidades e registros da língua portuguesa, especialmente
em norma culta;
Identificar a intencionalidade (mensagem) presente em diferentes textos de acordo com os contextos em
que o emissor enviou sua mensagem a determinado destinatário por um tipo de texto específico;
Analisar e interpretar textos de múltiplos gêneros;

− Produzir textos curtos aplicando os conhecimentos adquiridos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.
17. ed. São Paulo: Ática, 2012 - 808.0469 F521p -25ex.
MOURA, Marilda Franco de. Linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. 1. ed.
Rio de Janeiro: SESES, 2016. 410 M929l - 22ex.
PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Rio de Janeiro: Editora
Universidade Estácio de Sá, 2013. 469.07 L755 – 73ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro:
Zahar, 2010. 469.5 A993f – 2ex.
CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova gramática do português
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contemporâneo. 6.ed. São Paulo: Lexikon, 2013 469.5 C972n – 13ex.
GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Estácio, 2015 469.5 G184l –
26ex.
KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto.
São Paulo, Editora Contexto, 2011. 469 K76l 3.ed. – 25ex.
MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto: volume 1 (ortografia), volume 2
(morfologia), volume 3 (sintaxe), volume (pontuação). Porto Alegre, L&PM Pocket, 2010.
469.5 M843g 2010 – 2ex.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Língua: o coloquial e a norma culta.
- Língua e linguagem;
- Fala e escrita;
- Usos da língua: correção dos erros mais comuns.
Unidade II: O Verbo.
- Noções de sintaxe;
- Regência Nominal e Verbal;
- Verbos transitivos e verbos intransitivos.
Unidade III: Concordância.
- Usos da língua: adequação, variação e concordância;
- Concordância Nominal;
- Concordância Verbal.
Unidade IV: Pontuação.
- O uso da vírgula;
- O uso do ponto e do ponto e vírgula;
- Usos da língua: pontuação e clareza.
Unidade V: Noções de ortografia.
- Acentuação e tonicidade;
- Uso da crase;
- O novo acordo ortográfico;
- Usos da língua: ortografia x internetês;
- Importância da escrita para o mercado de trabalho.
Unidade VI: Frase, oração, parágrafo.
- Estrutura do texto escrito;
- Operadores argumentativos;
- Coesão e coerência;
- A função da pirâmide invertida no texto.
Unidade VII: Estratégias para uma boa leitura.
- Vocabulário;
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- Tema, subtemas e acessórios;
- Organização de frases, orações, períodos e parágrafos.
Unidade VIII: Estratégias para uma boa escrita.
- Ordem direta como estratégia de clareza;
- O uso de ideias acessórias ou suplementares;
- Tamanho do período como estratégia de clareza.
Unidade IX: Problemas de escrita.
- Inadequação do Vocabulário;
- Falta de lógica e os erros de sintaxe;
- Desvios na construção de textos curtos;
- Neologismos, chavões, lugar-comum, jargões.
Unidade X: Leitura e significação.
- O texto não verbal;
- Denotação x conotação;
- Texto literário x não literário;
- Figuras de linguagem como recursos de escrita.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3).
A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Aspectos Antropológicos e Sociológicos da
Educação
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 1º CH:
44h

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 antropológica da prática educacional e da escolarização. Temáticas contemporâneas em Antropologia
e Educação.

OBJETIVOS
GERAL
−

−

Refletir sobre a educação como objeto social e cultural, contextualizando-a e enfatizando as orientações, as
convergências e as contribuições teóricas, metodológicas e estratégicas da Sociologia e da Antropologia na
análise do processo e das práticas educacionais, no contexto ampliado da produção, reprodução e transformação
da sociedade e cultura pós-moderna;
Construir conhecimentos, saberes e práticas, desenvolvendo competências e habilidades referentes ao manejo da
complexidade do universo educacional, como fatores primordiais para o sucesso profissional e acadêmico e
inserção de qualidade no mercado de trabalho.

ESPECÍFICOS
−

−
−
−
−

Relacionar as emergências societárias e culturais recentes (o universo sociotécnico, político-ideológico e
cultural-comportamental) da pós-modernidade com as significativas implicações na constituição,
implementação e desenvolvimento de modelos econômicos, políticas sociais, programas e projetos
educacionais públicos e privados;
Identificar os fundamentos científicos que norteiam o campo social/cultural, mostrando como se aplicam e se
inserem na realidade educacional, bem como a orientam, propiciando modelos explicativos e possibilitando a
competência analítica para a formação de conhecimentos do campo da Educação;
Identificar, caracterizando as categorias e as noções da analítica social que funcionem como conceitos centrais
e/ou operadores para a compreensão da prática educacional;
Caracterizar as principais abordagens, métodos e metodologias com aplicação na investigação da prática
educacional;
Refletir criticamente sobre os rumos da Educação:
−
sob a influência das lógicas do mercado, do Estado e da comunidade;
−
expressas nas modernas técnicas de socialização (indústria cultural, mídias, redes mundiais de
comunicação e integração real e virtual, planejamento social); na ação institucional educacional,
cotidiana e profissional; nos efeitos materiais e ideológicos da produção e circulação de técnicas,
tecnologias e conhecimentos;
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−

−

na percepção das resistências comunitárias, regionais e/ou locais para a compreensão das
estratégias educacionais, como caminho, ideologia e prática para a emancipação e transformação
social:
na formação do educador e das necessidades e oportunidades do mercado educacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BHABHA, Homi K. Local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 306 B575l – 22ex.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura um conceito antropológico. 23. ed. São Paulo: Zahar, 2009. 306 L318c –
43ex.
TOLEDO, Heloisa Maria dos Santos. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá /
UNISEB Centro Universitário, 2014. – 370.19 T649s – 50ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALIEIRO, Fernando de F. Aspectos antropológicos e sociológicos da educação. Rio de Janeiro: SESES,
2014. 301 B186a – 18ex.
BOURDIEU, Pierre. Miséria do mundo. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 305.560944 B769m – 2ex.
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. São Paulo: LTC, 2008 306 G298i- 12ex.
KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: Cortez, 2005. 370.19 K94s – 2ex.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2000. 301 O48t 8ex.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Educação em Perspectiva Social e Cultural
−
−

−

Ciências sociais e Educação. Teorias explicativas e conceitos fundadores: natureza, sociedade, homem e
cultura; as ciências humanas e a pesquisa social;
A formação social capitalista, a globalização e a educação na pós-modernidade. A educação no 3º milênio:
visões, dilemas e desafios;
O debate contemporâneo sobre educação e as perspectivas para o Brasil: crise econômica e formação para
o trabalho; risco ambiental e responsabilidade social; sociedade do conhecimento, ensino e construção de
subjetividades; educação e diversidade cultural; educação e (des)construção da violência.

Unidade II: Educação e Sociedade: Sociologia e Educação, abordagens, temáticas sociais relacionadas.
−
−
−

A Sociologia como ciência, pensamento sociológico: teorias explicativas e Sociologia da prática; conceitos
centrais: estrutura e processo social;
A Sociologia da Educação: instituições e processo educacional; sociedade de classes e práxis
educacional; reprodução, controle social e prática educacional;
Sociologias da vida cotidiana e abordagens do processo educacional: a condição social, ambiental e
produtiva do meio educacional;

− Leituras em Sociologia da Educação: educação e processo de trabalho; currículo, hegemonia e
representações sociais; a aprendizagem midiática e informática; educação ambiental e cidadania; a violência
e o meio educacional.
Unidade III: Educação e Cultura: Antropologia e Educação, abordagens, temáticas sociais relacionadas
−
−
−

A Antropologia como ciência: pensamento antropológico: teorias culturais e enfoque etnográfico da realidade;
cultura como conceito central;
A Antropologia da Educação: sistemas culturais como estratégias educativas; educação e construção cultural
da personalidade; cultura material, simbólica e contextualização da estratégia educacional; cultura, modelos
educativos e controle social;
Abordagem antropológica da prática educacional; o cotidiano da educação: cultura da experiência
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−

educacional e cultura acadêmica; a cultura da escola e novos contextos de ensino e aprendizagem;
etnografia e estudo de caso;
Leituras em Antropologia da Educação: a escola como ambiente cultural; a cultura curricular e a formação da
personalidade; educação, gênero e sexualidade; mídias, educação e construção imaginária da realidade;
informática, ensino e representações culturais; sociedade multicultural e educação das minorias.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e
AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Cultura Brasileira e História dos Povos Indígenas

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: CH:
1º
44h

EMENTA
Cultura e Identidade nacional brasileira. Interpretação da sociedade brasileira. Construção da identidade
cultural. O impacto cultural do contato entre europeus e índios. As semelhanças e diferenças entre a escravidão
indígena e a escravidão negra. A guerra justa e a ocupação do interior do território. A abolição da escravatura e
a negação da cidadania negra. As contribuições do índio e do negro à cultura brasileira. O movimento negro e
as políticas afirmativas. Globalização e multiculturalismo.

OBJETIVOS
GERAL
−
−
−
−
−

Compreender o papel da cultura na construção da sociedade brasileira;
Compreender as relações raciais brasileiras.
Reconhecer a importância cultural dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses.
Refletir sobre a introdução dos africanos na economia nacional, suas estratégias de resistência à escravidão e sua
a luta pelo acesso à cidadania nos séculos XX e XXI.
Compreender o impacto de índios e negros no processo físico, econômico, social e cultural de construção da
Nação
Brasileira
Entender a globalização e a sociedade brasileira.

ESPECÍFICOS
−
−
−
−

−

Refletir sobre conceitos de Cultura e Identidade cultural.
Dominar os conceitos fundamentais das principais linhas de interpretação da sociedade brasileira no século
XX.
Problematizar a questão da identidade cultural brasileira.
Analisar as relações étnico-raciais, no Brasil, as políticas alternativas, a cultura afro-brasileira e a
construção da cidadania dos povos indígenas.
Identificar a Cultura e Identidades nacionais num contexto de Globalização e Multiculturalismo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HISTÓRIA dos povos indígenas e afro-descendentes. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 980.41 B186h 2014 –
117ex.
BERGAMASCHI, Maria Aparecida (Org.). Povos indígenas e educação. São Paulo: Mediação, 2012. 199 p.
ISBN 978-85-7706-030-6. 371.397 B487p 2.ed. 44ex..
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008. 306
L318c – 43ex.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOMES, Mercio Pereira. Os índios e o brasil. São Paulo: Contexto, 2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447423/pages/-2
NAPOLITANO, Marcos. Cultura Brasileira: utopia e massificação. São Paulo: Contexto, 2014.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572441575/pages/-2
FUNARI, Pedro Paulo. A temática indígena na escola: subsídios para os professores. São Paulo:
Contexto, 2011. BV https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446341/pages/-2
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 51. ed. rev. São Paulo: Global, 2006. 727 p. ISBN 9788526006694. 301.0981 F894cg 51.ed. 2ex..
RAMOS, Fábio Pestana; Morais, Marcus Vinícius de. Eles Formaram o Brasil: a aventura dos descobrimentos.
São Paulo: Contexto, 2010.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572444590/pages/_1

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Cultura e Identidade
−

−

Definições de Cultura e identidade cultural;
Etnocentrismo e diversidade cultural.

Unidade II: O impacto cultural do contato entre europeus e índios
−
−
−

O primeiro contato: o século XVI. O impacto do contato;
As novas discussões sobre o apresamento indígena;
A mão-de-obra escrava indígena.

Unidade III: A economia colonial, a escravidão negra e a resistência
−
−

Escravidão e economia: a mão de obra escrava negra;
Formas de resistência ao poder escravista: fugas, rebeliões, quilombos e negociação. As reações variadas
dos detentores do poder.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e
AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Filosofia da Educação

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO:
CH:
1º
44h

EMENTA
Temporalidade e a reflexão filosófica; o mundo helênico e suas formas de pensar e educar (do mito ao logos),
poética, mito, política, sofística e as escolas do pensamento grego; cultura e filosofia medieval, os trovadores e
as escolas monásticas; Renascimento e Iluminismo, a invenção do Estado, da escola e da universidade;
democracia, escola e os desafios epistemológicos e políticos; desigualdades e educação brasileira na
contemporaneidade.

OBJETIVOS
GERAL
−
−

Construir uma visão crítica e dialética da diversidade e de todos as formas de vida, nas suas múltiplas dimensões
e em sua totalidade, por meio de análise da linguagem educacional e da elaboração de ações educativas
emancipatórias;
Elaborar concepções filosóficas de crítica epistemológica (conhecimento) e prática (ético-política) das políticas
educacionais e das próprias práticas que desenvolvemos como profissionais da educação, cooperando com a
revisão crítica e reconstrução da ação educativa;

ESPECÍFICOS
−
−
−
−
−

−

Compreender que a Filosofia pode favorecer transformações substantivas no indivíduo e na sociedade.
Refletir sobre nosso modo de ser, nossa concepção de filosofia e nosso entendimento da tarefa da educação
Perceber que a educação deve ter a tarefa de estimular a construção permanente de nós próprios e a busca
incessante pelo saber.
Identificar as teorias pedagógicas em todas as épocas como formulações de natureza política que visam a
formação de um determinado tipo de homem;
Compreender a natureza do processo educativo, enquanto ideal explicitado por cada pensador, a partir de
suas convicções sobre a sociedade e indivíduo; com vistas à compreensão da não neutralidade da prática
pedagógica.
Refletir sobre as questões filosóficas contemporâneas, visando a apreensão crítica da realidade, assim como
a convicção da necessidade da participação coletiva como atributo básico da cidadania.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Educação e filosofia: interdependências viscerais. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 370.1 E24 104ex.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6 ed. Rio de janeiro:
Jorge Zahar, 2001. 109 M321i – 22ex.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2008. 370.1 A662f –
33ex.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LOPES, Viviane da Costa. Filosofia da educação brasileira. Rio de Janeiro: UNISEB/Universidade Estácio de
Sá, 2015. 112 p. 370.981 L864f – 15ex.
ANTÔNIO,
José
Carlos.
Filosofia
da
educação.
São
Paulo:
Person,
2014.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004990/pages/-12
FEARN, Nicholas. Aprendendo a filosofar em 25 lições. São Paulo: J. Zahar, 2004. 100 F288a 2ex.
ADORNO, Theodor Wiesengrund. Educação e emancipação. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 370.1 A241e
-2ex.
CHAUI, Marilena de Souza. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 9. ed. São Paulo:
Cortez,2001. 306 C496c 10.ed. 3ex.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 12 ed. São Paulo: Ática, 2001. 109 C496c – 50ex.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Filosofia, Educação e o Cuidado de Si
−
−
−

−

Mudança de foco: A filosofia antiga e o cuidado de si;
Filosofia e Espiritualidade;
Compreensão do sujeito e a filosofia antiga;
Atividade filosófica de Sócrates.

Unidade II: A Filosofia e a Educação na Idade Média
−
−
−

Significado de fé para o homem medieval;
Significado de testamento;
A filosofia pagã e o advento do cristianismo;
o A Patrística;
o A escolástica;
o A Educação na Idade Média.

Unidade III: Mitos, Utopias e Iluminismo: contradições da modernidade
−
−
−

Educação e Iluminismo;
Mito e razão na Dialética do esclarecimento;
Contradições da Modernidade.

Unidade IV: Filosofia Contemporânea e experiência estética
−
−
−
−
−

O pensamento de Nietzsche;
Significado de contemporâneo;
Reflexões sobre Adorno e Hanna Arendt;
Estética e a estética de Kant;
Estética e educação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e
AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: História da Educação

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO:
CH:
1º
88h

EMENTA
Educação, História, Memória e Relação de Poder. Positivismo, Marxismo e Annales. A Educação no Mundo
Greco-Romano: o conceito de Paideia e Humanitas. Sociedade Feudal, Igreja e Educação. Tempos Modernos:
entre o ideário de liberdade e conformação. A origem dos colégios e o humanismo pedagógico. As reformas
religiosas e projetos educacionais. A expansão marítima e comercial, a conquista da América e o (des)encontro
de distintas culturas. Etnocentrismo X Alteridade. A Contra Reforma e a Companhia de Jesus. O Iluminismo e a
Reforma Pombalina em Portugal e no Brasil. Absolutismo Ilustrado e Reformas Educacionais. A Educação na
sociedade do trabalho. A construção do Império brasileiro e a Educação. Império, Controle, Formação e Ação
Docente. Os Republicanos e a Educação. Escola Nova, ABE e Reformas Educacionais nos estados
brasileiros. A Era Vargas e a Reforma na Educação. A Educação na República Populista. A Ditadura Militar e
Reformas Educacionais. Reestruturação do Capitalismo e as novas demandas para a Educação. A Constituição
Federal de 1988 e o Pacto Federativo. A Reforma do Estado e da Educação no Brasil a partir dos anos 90:
LDBEN 9394/96 e Planos Educacionais.

OBJETIVOS
GERAL
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Refletir sobre a importância da História para a compreensão dos processos educativos;
Estabelecer a relação entre História, Educação e Memória;
Reconhecer o papel da educação para as diferentes sociedades;
Compreender que a educação é fruto de construção histórica de uma dada sociedade;
Identificar a importância da disciplina para a formação do educador, entendendo a atuação políticoeducacional como uma das possibilidades de intervir no mundo;
Reconhecer que toda a ação pedagógica é resultado de um projeto político que atende a uma proposta de
sociedade;
Analisar o sentido da Educação na sociedade brasileira ao longo do tempo;
Compreender a reestruturação do capitalismo na contemporaneidade e as novas demandas para a educação;
Compreender os principais aspectos da reestruturação do capitalismo e as novas demandas para a educação;
Identificar as recomendações dos organismos internacionais, em especial do Banco Mundial, para a área
educacional no contexto do ideário político neoliberal;
Analisar o campo educacional na Constituição Federal/88 e o pacto federativo.

ESPECÍFICOS
−
−
−
−

Identificar as diferentes concepções de História e suas repercussões no campo pedagógico, político, dentre
outras dimensões;
Compreender que a educação não é neutra e se apresenta de forma distinta em diferentes culturas;
Identificar a origem da escola ocidental na Antiguidade grega e romana;
Debater os conceitos de paideia e humanitas;
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−
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−
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−
−
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−
−
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−
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−
−
−
−
−
−

−

Explicitar o papel da Igreja Católica na educação medieval;
Identificar a Baixa Idade Média como o tempo de surgimento de novos valores, ideias e práticas;
Contextualizar o Estado Moderno como época ambígua, de convivência entre dois ideais: liberdade e
conformação do indivíduo e da sociedade;
Apresentar as características culturais e educacionais dos povos indígenas no Brasil;
Confrontar os conceitos de alteridade e etnocentrismo;
Reconhecer os projetos educacionais expressos nos movimentos dos reformadores, da Contrarreforma e dos
liberais que se instituem ao longo da época moderna;
Identificar os sentidos da Educação Jesuítica, tanto nas práticas de catequese quanto nos colégios jesuíticos;
Compreender as características gerais do movimento iluminista, como também as especificidades do
movimento ilustrado português e a institucionalização da Reforma Pombalina em Portugal e no Brasil;
Compreender o século XIX enquanto momento de afirmação da ordem liberal burguesa, de controle do
Estado e do surgimento de novos sujeitos no campo educativo;
Caracterizar as formas educativas no império brasileiro;
Caracterizar movimentos, projetos e reformas educacionais ao longo do século XX na República brasileira;
Relacionar o movimento de renovação da pedagogia e da prática escolar no início do século XX com a
dinâmica da sociedade nesse período;
Identificar as principais características que compõem o movimento escolanovista;
Caracterizar as reformas educacionais estaduais ocorridas na República Oligárquica brasileira;
Reconhecer a presença do escolanovismo nas reformas educacionais estaduais;
Debater o papel da Associação Brasileira de Educação (ABE) criada em 1924;
Contextualizar o período Varguista;
Identificar a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública;
Identificar as principais características da Reforma Campos;
Reconhecer a primeira Lei de Diretrizes da Educação Nacional (LDBEN) como resultado dos embates entre
setores antagônicos da sociedade brasileira;
Apresentar as principais características da LDBEN nº. 4024/61;
Caracterizar os movimentos de cultura e educação popular;
Relacionar o cenário internacional com o fortalecimento das forças conservadoras;
Conhecer o papel do complexo IPES/IBAD na preparação do golpe;
Identificar as principais características do período ditatorial;
Caracterizar o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL);
Mapear as mudanças advindas com a reforma universitária, de 1968;
Analisar o campo educacional na Constituição Federal/88 e o pacto federativo;
Caracterizar a Reforma do Estado dos anos 90, a mercantilização educacional;
Identificar estratégias centralizadoras e descentralizados na educação;
Problematizar o conceito público-não estatal nas políticas educacionais atuais;
Situar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96);
Identificar o papel dos Planos Nacionais de Educação (Lei 10172/01 e Lei 13005/14).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3. ed. rev. e ampl.
Moderna, 2012. 370.9 A662hi -35ex.
PETERS, Otto. Educação à distância em transição: tendências e desafios. São Leopoldo, RS: UNISINOS, 2004
374.4 P482e 22ex..
ROMANELLI, Otaíza de O. História da Educação no Brasil (1930/1973). 26ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 370.9
R758h – 22ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação brasileira. São Paulo: Cortez, 2006. 370.981 G425hi
4.ed-6ex.
BORTOLOTI, Karen Fernanda. História da educação. Rio de Janeiro: SESES, 2013. 232 p. ISBN
9788555480454. 370.9 B739h – 10ex. 5.
TERRA, Márcia de Lima Elias. História da Educação. São Paulo, Person, 2014.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005058/pages/-12
GONÇALVES, Nádia Gaioffato. Constituição histórica da educação no Brasil. Curitiba: InterSaberes, 2013
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121269/pages/-2
LOPES, Eliane Marta Santos Teixeira. Perspectivas históricas da educação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2009.
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−

O que é Educação, o que é História da Educação;
O sentido da Educação para as diferentes formações social;
O conceito de Memória que se altera ao longo do tempo. Comporta lembranças e também esquecimentos;
A História da Educação na confluência entre a História e Educação.
Concepções de História: Positivimo, Marxismo e Annales.
O sentido da paideia e de humanitas.
Principais características da educação em Atenas e em Esparta.
A educação na Antiguidade Romana: a educação privada e o papel da família na Roma arcaica.
A formação do Império, a cultura cosmopolita e a importância da educação para a estruturação do Estado.
A sociedade feudal.
A Igreja Católica na sociedade feudal.
O sentido da pedagogia escolástica.
O surgimento dos colégios e das universidades.
O processo de educação dos diferentes grupos sociais da época.
Época moderna: tempo de libertação da ordem feudal e de novas conformações (sujeito normalizado a
partir das "regras de civilidade").
Sentido e repercussões da expansão marítima e comercial.
Humanismo, Renascimento e Absolutismo.
Reformas Protestantes, projetos educativos.
Contra Reforma e repercussões do Concílio de Trento.
Colégios: uma nova forma escolar (reordenação temporal, espacial e curricular).
O controle do trabalho docente e dos saberes pedagógicos.
As características das comunidades indígenas: a propriedade comunal, a divisão do trabalho por gênero e
idade.
A educação não escolarizada: a cultura da oralidade, memória e aprendizagem na prática.
A conquista da América e o processo de colonização em seus contextos históricos.
Sociedades indígenas sob diferentes pontos de vista: etnocentrismo X alteridade.
Igreja no processo de Colonização: o papel da Companhia de Jesus.
A catequização indígena e as Missões religiosas.
Os colégios jesuíticos e a formação da elite colonial.
O Ratio Studiorum e a organização dos estudos.
A presença de outras ordens religiosas (franciscanos, oratorianos, beneditinos) e suas funções educativas.
O sentido das revoluções Industrial e Francesa como marcos instituintes da ordem burguesa.
O significado do pensamento pedagógico de Locke e de Comenius na época moderna.
Movimento Iluminista: ideias e principais representantes.
Reforma Pombalina em Portugal: modernização do reino e transformações nas universidades.
O sentido da Reforma Pombalina na educação no Brasil: fechamento dos colégios jesuíticos, a presença
do Estado no controle da educação (concursos públicos para professor e fiscalização).
O Absolutismo ilustrado e as reformas educacionais na Prússia e Áustria.
Limites da proposta educacional iluminista para as massas populares.
A concepção rousseauniana de infância.
Época contemporânea: tempo dos direitos, da produção das massas e de mecanismos de regulamentação
e controle da sociedade.
Consolidação da ordem burguesa, expansão dos sistemas nacionais de ensino e formação cívica.
Socialismo e anarquismo e respectivas propostas educacionais.
A formação do trabalhador e as novas exigências do capitalismo.
Instrução e trabalho sob distintas perspectivas: formação emancipatória X adestramento.
Contexto e significado da transferência da Corte Real para o Brasil.
Medidas joaninas no campo educacional.
Constituição de 1824,
Ato Adicional de 34 e repercussões na educação do Brasil imperial.
A primeira Lei Geral de Ensino de 15/10/1827 e a manutenção das aulas avulsas.
O sentido da adoção do método lancasteriano/ensino mútuo.
O papel das escolas elementares, dos asilos e dos cursos superiores.
O Colégio Pedro II: um modelo para o império.
Caracterização do período regencial.
Criação das Escolas Normais.
Estado e controle na escola normal: atestado de boa morigeração, método de ensino e fiscalização.
Saberes diferenciados da escola normal.
O processo de feminização do magistério.
A ação educativa das preceptoras.
A Lei Saraiva e a interdição do analfabeto do direito básico da cidadania (o voto).
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O legado do império: alto índice de analfabetismo; sociedade elitista.
As ideias pedagógicas republicanas: positivismo e laicismo.
O sentido das reformas federais na República Oligárquica: movimento de expansão e contenção para o
ensino superior.

Escola Nova e demandas da sociedade moderna.
Diferentes matrizes de Escola Nova: pontos comuns e especificidades.
As reformas educacionais estaduais ocorridas ao longo dos anos 20: principais características.
Associação Brasileira de Educação: instituição que congrega grupos com distintos projetos.
República populista e suas ambiguidades.
Guerra Fria, dois blocos ideológicos e seus reflexos no Brasil.
Limites de uma ordem liberal democrática nas décadas de 40 e 50.
Campanhas de alfabetização de adultos.
O longo processo de elaboração da primeira LDBEN.
As lutas entre os privatistas (projeto Lacerda) e publicistas (Manifesto de 59).
Características gerais dos movimentos de Educação Popular.
"Campanha de pé no chão também se aprende a ler", em Natal.
Movimento de Cultura Popular (MCP), em Recife.
Centros Populares de Cultura (CPCs) e a União Nacional dos Estudantes (UNE); Movimento de Educação
de Base (MEB) e as escolas radiofônicas.
O contexto histórico para o golpe militar.
O papel do complexo IPES/IBAD (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e Instituto Brasileiro de Ação
Democrática) na promoção do golpe.
O desmantelamento dos movimentos de educação popular.
Os Atos Institucionais, censura, e a Doutrina de Segurança Nacional.
O fortalecimento do poder executivo e enfraquecimento dos poderes legislativo e judiciário.
O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL).
Os acordos internacionais MEC-USAID.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3).
A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Pesquisa e Prática em Educação I

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 1º
CH:
44h

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.

OBJETIVOS
GERAL
−
−
−

−

Desenvolver uma postura crítico e propositiva sobre a práxis educativa, tomando a pesquisa como princípio
formativo.
Refletir sobre o papel da Universidade no mundo atual, tendo em vista a pesquisa, o ensino e a extensão com ênfase no papel da pesquisa como princípio educativo e como construção do conhecimento científico.
Analisar as principais características, envolvendo os princípios e as diretrizes, que norteiam o encaminhamento
da vida universitária e acadêmica em geral e as especificidades que se colocam para a formação do
pedagogo;
Apropriar-se dos principais instrumentos relacionados à metodologia científica e à redação de textos
acadêmicos (iniciação).

ESPECÍFICOS
−
−
−
−
−

−

Refletir sobre o conceito de pesquisa, seu papel como princípio educativo e como construção do
conhecimento.
Analisar a complexidade do conhecimento humano e a especificidade do conhecimento científico e
pedagógico.
Compreender a configuração da universidade, destacando papel, funções e especificidade da formação
acadêmica.
Analisar a trajetória sócio histórica, bem como os desafios contemporâneos da formação e atuação do
Pedagogo e dos professores no Brasil, estabelecendo articulações com a proposta da Estácio para
o Ensino Superior.
Refletir criticamente sobre sua formação pessoal, acadêmica e profissional no contexto em que vive e/ou
atua
por
meio
do
desenvolvimento
de
uma
escrita
autobiográfica.
Reconhecer a importância das diferentes disciplinas do Curso de Pedagogia como abordagens que
permitem o olhar crítico reflexivo sobre os fenômenos sociais e a realidade educacional.
Apropriar-se dos principais instrumentos relacionados à metodologia científica e à redação de textos
acadêmicos (iniciação).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 9. ed.
Campinas: Papirus, 2007. 370.78 F287p – 24ex.
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: ARTMED, 2005.
370.1 M141e – 34ex.
KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 6. ed. São Paulo: Contexto,
2012. 907 K18h 6.ed. 2012 – 22ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CALAZANS, Maria Julieta Costa (Org.). Iniciação científica: construindo o pensamento crítico. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2002. 001.42 C143i 2.ed- 7ex.
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica- fundamentos
técnicos. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2007. 001.42 C331c – 2ex.
PESQUISA e prática em educação I. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá / UNISEB Centro Universitário,
2015. 136 p. (Livro Próprio Estácio). ISBN U15010045. 370.7 P657p
LIBLIK, Ana Maria Petraitis. PETRAITIS, Rosa Artini. REGINA, Laima Irene Liblik. Contextos educacionais por
uma educação integral e integradora de saberes. Curitiba: InterSaberes, 2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704120/pages/-2
KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática
dialogada. Curitiba: InterSaberes, 2014.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128992/pages/-2

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Universidade, ciência e formação acadêmica.
−
−
−
−
−
−

−

A Universidade, sua história e seu papel no mundo de hoje: pesquisa, ensino e extensão.
O sentido da formação universitária: formação científica, formação profissional e formação política.
O Curso de Pedagogia: trajetória sócio histórica, sentidos, cientificidade e desafios contemporâneos da
formação e atuação dos professores/as e pedagogos/as no Brasil.
Formação do pedagogo / formação do professor reflexivo/ a importância da pesquisa para o professor
A importância da pesquisa para o pedagogo
Principais campos de atuação do pedagogo
Políticas atuais da formação do pedagogo - as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia.

Unidade II: A pesquisa na dinâmica universitária.
−
−
−
−
−
−
−

−

Pesquisa e prática em educação na formação do pedagogo.
A pesquisa como princípio formativo
Conceito de pesquisa e a construção do conhecimento científico
Papel da pesquisa e do conhecimento científico na formação do educador
A pesquisa como atitude filosófica frente à vida
Tipos de conhecimento
Conhecimento científico X Conhecimento do senso comum
Teoria e prática científica - método, técnicas e códigos.

Unidade III: A pesquisa como princípio formativo
−
−
−

Transformar informação em conhecimento;
A problematização da práxis educativa ;
Os caminhos da pesquisa em educação.

Unidade IV: Reflexão sobre a formação pessoal, acadêmica e profissional e a escrita autobiográfica.
−
Abordagem (auto)biográfica, dialógica e ecológica. Todo conhecimento é autoconhecimento. (SANTOS,
2000).
−
Teoria tripolar da formação: auto formação, heteroformação e eco formação.
−
Os registros reflexivos como espaços/tempos de experiência formativa, de problematização da prática e da
pesquisa: o memorial.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e
AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Educação Inclusiva
EMENTA

ANO: 201
SEMESTRE:
PERÍODO: 2º CH:

Perspectivas históricas e conceituais da Educação Especial e da Educação Inclusiva. Pressupostos políticos,
sociais e educacionais. Discussões ideológicas e éticas relativas à Educação Inclusiva. Marcos legais e
Políticas Públicas no campo da Educação Inclusiva. Estudantes com deficiência e/ou com necessidades
educacionais especiais. Diversidade e diferenças no contexto escolar. O Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e as Salas de Recursos Multifuncionais. Abordagens educacionais na educação inclusiva:
didáticas, inovação e flexibilização do desenho curricular, estratégias de avaliação, tecnologias assistivas e
comunicação alternativa. A Intersetorialidade na Educação Inclusiva. Perspectiva para a construção de uma
cultura e uma sociedade inclusiva: parceria família, escola e sociedade. Tendências atuais da Educação
Especial na perspectiva Inclusiva no âmbito nacional e internacional.

OBJETIVOS
−

−
−
−
−
−
−
−

GERAL
Compreender e discutir as abordagens, estratégias e os suportes adequados à construção de uma prática
docente na perspectiva da Educação Inclusiva, a partir dos dispositivos regulatórios legais nacionais e
internacionais que fomentem o entendimento dos fundamentos teóricos, políticos e metodológicos que
regem a educação em todos os sistemas educacionais do país como forma de garantir o direito à
educação.
ESPECÍFICOS
Reconhecer a diversidade e as diferenças como fator enriquecedor do desenvolvimento humano;
Conhecer a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em suas bases
teóricas e epistemológicas;
Compreender o desenvolvimento do AEE aplicado às diferentes necessidades especiais nas Salas de
Recursos Multifuncionais;
Desenvolver ações de flexibilização no desenho curricular, na avaliação e na construção do Plano
Educacional Individualizado (PEI), para os alunos com deficiência e/ou com necessidades educacionais
especiais;
Saber identificar as características, singularidades e demandas educacionais dos alunos com deficiência
e/ou com necessidades educacionais especiais;
Identificar as tecnologias assistivas e de acessibilidade mais comuns na escola regular para os alunos com
necessidades especiais;
Compreender a importância das parcerias Inter setoriais respeitando as fronteiras interdisciplinares.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
EDUCAÇÃO Especial. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 200 p. (Livro Próprio
Estácio/UNISEB). 371.9 E21, 48 ex´s.
FARAH, Itamar. Somos todos iguais?. São Paulo: Memnon, 2006. 371.9 F219s, 22ex´s
LINO, Macedo. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto
Alegre: Artmed, 2005. 370.1 M141e, 34 ex´s.
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STAINBACK S. & STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre:
Artmed, 1999. 370 S782i, 28 ex´s.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 2002. 371.9 C331n
02ex´s
SILVA, Aline Maira da. Educação Especial e Inclusão Escolar: história e fundamentos. Curitiba: InterSaberes,
2012. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121689/pages/-2
FARAH, Itamar. Somos todos iguais?. São Paulo: Memnon, 2006. Repetido
FERREIRA, Maria Elisa Caputo; GUIMARÃES, Marly. Educação inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 158
p. - 371.9 F383e – 5ex
SA, Nidia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2010.
371.912 S111cp 06 ex´s.
GLAT, Rosana (Org.). Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. 371.9
G549e, 03 ex´s.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Perspectiva Histórica da Educação Especial e da Educação Inclusiva
−
−
−

A pessoa com deficiência na História: extermínio, segregação, assistencialismo, filantropia;
O movimento de Integração: modelo médico da deficiência
O movimento de Inclusão: modelo social da deficiência.

Unidade II: Diversidade e diferenças no contexto escolar.
−
−
−
−

Diversidade, Diferenças.
Discriminação e Preconceito intra e extraescolar
A formação do professor frente ao Multiculturalismo
O professor de sala de recursos e o ensino colaborativo

Unidade III: O paradigma de suportes na educação inclusiva
−
−
−
−

A rede de suportes para a educação inclusiva.
Flexibilização no desenho curricular e no acesso ao currículo na educação inclusiva.
A avaliação na perspectiva da educação inclusiva
Recursos de Tecnologias Assistivas e de comunicação alternativa e aumentativa.

Unidade IV: O Atendimento Educacional Especializado para as diferentes categorias de deficiência
−
−
−
−
−
−

O AEE para o aluno com deficiência física.
O AEE para o aluno com deficiência visual
A educação do aluno com deficiência intelectual.
O bilinguismo e o processo de ensino-aprendizado do aluno com surdez.
O processo de educação do aluno com transtornos globais do desenvolvimento
O AEE para o aluno com altas habilidades e superdotação.

Unidade V: Projetos educacionais na escola inclusiva.
−
−
−
−

As linguagens da arte na educação inclusiva: música, artes plásticas, teatro, dança, entre outros.
Projetos educacionais inclusivos.
A parceria com a família
A Construção de uma comunidade inclusiva

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e
AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO II
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 2º
CH:

Construção do conhecimento social e pedagógico em uma perspectiva emancipatória: o saber construído
participativa mente. A análise crítico-reflexiva e partilhada como possibilidade de ressignificação das práticas
docentes no cotidiano da escola: o/a professor/a como profissional, pesquisador e intelectual crítico.
Ciclo da pesquisa. Principais paradigmas das ciências humanas: positivismo, fenomenologia e materialismo
dialético. O papel da pesquisa na formação do educador.

OBJETIVOS
GERAL
− Desenvolver uma postura crítico-reflexiva frente ao mundo e aos fenômenos sociais e educacionais,
−

tomando a pesquisa como princípio formativo.
Desenvolver uma reflexão sistemática sobre a construção do conhecimento do campo educacional,
ampliando, gradativamente ao longo do curso, o referencial teórico-metodológico necessário à autoria de
um processo de pesquisa.

ESPECÍFICOS
−
−
−
−
−
−

−

Analisar criticamente o papel da pesquisa na formação do educador.
Analisar as potencialidades da reflexão crítica e partilhada na ressignificação das práticas docentes.
Analisar os desafios da construção do conhecimento social e pedagógico em uma perspectiva
emancipatória.
Caracterizar o ciclo da pesquisa.
Refletir criticamente sobre sua formação pessoal, acadêmica e profissional no contexto em que vive/ou
atua.
Sistematizar estudos relativos à perspectiva do/a professor/a como profissional reflexivo, pesquisador e
intelectual crítico.
Apropriar-se dos principais instrumentos relacionados à metodologia científica e à redação de textos
acadêmicos (iniciação).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BAPTISTA, Makilim Nunes. Metodologias de pesquisa em ciências: análises quantitativa e qualitativa. Rio
de Janeiro: LTC, 2007. 001.42 B222m, 23 ex´s
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e, 34 ex´s.
MINAYO, Maria Cecília de Souza; MINAYO, Maria Cecilia de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira;
GOMES, Romeu ((Org.)). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petropólis, RJ: Editora Vozes, 2016.
300.72 M663p, 13 ex´s
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532611451/pages/-1
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PINOLA, Andrea Regina Rosin e LOPES, Viviane. Pesquisa e Prática em Educação II. RJ: SESES, 2015.
370.7 P657a, 33 ex´s.
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 2004. 370.78 T841i, 28 ex´s.
TOZETTO, Susana Soares.
Professores em formação: saberes, práticas e desafios.
Curitiba:InterSaberes2015. http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302477/pages/-2
BERZEZINSKI, Iria (Org.). Profissão professor: identidade e profissionalização docente. Brasília: Plano,
2002. 195 p. - 370.71 B916p – 3ex
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade.29ªd. Petrópolis:
Vozes, 2013. 300.72 M663p, 22 ex´s
FERREIRA, Jacques de Lima (Org.). Formação de professores: teoria e prática. Rio de Janeiro: Vozes,
2014. 390 p. ISBN 978-85-326-4835-8 - 370.71 T314 – 22ex

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: A pesquisa na dinâmica universitária.
−
−
−
−
−
−
−
−

Pesquisa e prática em educação na formação do pedagogo
A pesquisa como princípio formativo
Conceito de pesquisa e a construção do conhecimento científico
Papel da pesquisa e do conhecimento científico na formação do educador
A pesquisa como atitude filosófica frente à vida
Tipos de conhecimento
Conhecimento científico X Conhecimento do senso comum
Teoria e prática científica - método, técnicas e códigos.

Unidade II: Universidade, ciência e formação acadêmica.
−
−
−
−
−

−

A Universidade, sua história e seu papel no mundo de hoje: pesquisa, ensino e extensão.
O sentido da formação universitária: formação científica, formação profissional e formação política.
O Curso de Pedagogia: trajetória sócio-histórica, sentidos, cientificidade e desafios contemporâneos da
formação e atuação dos professores/as e pedagogos/as no Brasil.
Formação do pedagogo / formação do professor pesquisador
Principais campos de atuação do pedagogo
Políticas atuais da formação do pedagogo - as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia.

Unidade III: Reflexão sobre a formação pessoal, acadêmica e profissional e a escrita autobiográfica.
−
−
−

Abordagem (auto)biográfica, dialógica e ecológica. Todo conhecimento é autoconhecimento? (SANTOS,
2000).
Teoria tripolar da formação: auto formação, heteroformação e eco formação.
Os registros reflexivos como espaços/tempos de experiência formativa, de problematização da prática e da
pesquisa: o memorial e o Diário de itinerância.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3).
A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Didática

ANO:
SEMESTRE: 2
PERÍODO: 2º CH:
116
h

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 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.

OBJETIVOS
GERAL
-

Refletir acerca das contribuições da Didática para construção de uma prática pedagógica fundamentada,
comprometida com uma ação educativa reflexiva, inclusiva e transformadora.
Reconhecer a importância da construção de conceitos, procedimentos e atitudes apropriados para planejar,
organizar, executar e avaliar as práticas pedagógicas vividas na e a partir da escola.
Refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida em instituições de ensino oficiais, privadas e alternativas.

ESPECÍFICOS
-

-

Conceituar Didática, compreendendo seu campo de conhecimento numa perspectiva histórico-político-social,
articulada às concepções teóricas do conhecimento.
Identificar as diferentes abordagens/tendências pedagógicas, caracterizando-as.
Identificar as diferentes questões presentes no cotidiano escolar que dificultam o processo
ensino/aprendizagem, no sentido de compreender suas possíveis causas e pensar em alternativas de
solução.
Elaborar projetos didáticos e planos de aula, considerando o contexto no qual o aluno está inserido e as
situações favoráveis à construção do conhecimento.
Identificar as competências necessárias à ação docente, na perspectiva da construção de uma prática didática
crítica, criativa, inclusiva e transformadora.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTRO, Leticia Fonseca R. F. de. Didática. São Paulo: UNISEB Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 371.3
C355d, 22 ex´s.
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê?. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 371.3 L694p, 32 ex´s.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. 7.
ed. São Paulo, Libertad, 2000. 371.207 V331p, 60 ex´s
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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. 371.3 C355e, 22 ex´s.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2010. 263 p. - 371.3 L94d – 2ex
GIL, Antônio Carlos. Didática para o ensino superior. São Paulo: Atlas, 2006. 371.3 G463d, 02 ex´s
VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança: por uma práxis transformadora.
São Paulo, Libertad, 2000. 370.1523 V331a,25 ex´s.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Técnicas de ensino: por que não? 20. ed. Campinas: Papirus, 2009. 371.3
V426t 02 ex´s.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Educação, Conhecimento Pedagógico e Didática
-

Conceituação e histórico
Pressupostos da Prática Pedagógica

Unidade II: Formação do Professor e Prática Pedagógica
-

Abordagens/Tendências Pedagógicas e suas implicações na prática docente.
Práticas didáticas multi/interculturalmente orientadas.
Formação do professor: competências humanas, políticas e técnico pedagógica (saberes, fazeres e
atitudes)
Espaço Escolar como espaço de construçao cultural e promotor de aprendizagens significativas e de
inclusão social: critérios para a construção, organização (inter, multi e transdisciplinaridade) e seleção
de conhecimentos.

Unidade III: Planejamento e Avaliação: Elementos e Etapas
-

A organização pedagógica da escola e do processo de ensino-aprendizagem
Planejamento, Plano e Projeto: conceitos e aplicação
Instrumentos de Planejamento: do projeto político pedagógico ao projeto didático e ao plano de aula
Avaliação: conceituação, concepções e funções.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das
avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação
(AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Psicologia da Educação

ANO:
SEMESTRE: 2
PERÍODO:
CH:
2º
36h

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. As teorias da aprendizagem, inatismo,
ambientalismo sócio-interacionismo. Aprendizagem por identificação. Diferenças entre emoção e afeto. A
relevância da postura investigativa do professor, consideração do contexto cultural dos alunos. As dificuldades de
aprendizagem. Fracasso escolar.

OBJETIVOS
GERAL
-

Conhecer a psicologia como ciência e suas contribuições para o campo da educação possibilitando a
percepção de práticas de intervenções nos processos educativos a partir das teorias da psicologia
relacionadas à aprendizagem, considerando os contextos familiar, social-cultural e histórico.

ESPECÍFICOS
- Compreender a tarefa de ensinar passando pelos aspectos biológicos, afetivos, sociais e cognitivos,
contribuindo na construção da aprendizagem;
- Discutir as diferenças entre as teorias inatistas e ambientalistas;
- Conhecer a teoria sócio-interacionista e o construtivismo;
- Analisar situações de ensino aprendizagem a partir de bases teóricas estudadas;
- Valorizar a mediação como forma de intervenção sistemática e que deve passar por um processo de
identificação construído a partir de uma relação de troca.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, Luis Antônio Monteiro. Psicologia da personalidade. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 152 p. (Livro
Próprio Estácio). 150 C198p, 22 ex´s.
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: ARTMED,
2005. 370.1 M141e, 34 ex´s.
BARBOSA, Laura Monte Serrat, Org. Intervenção psicopedagógica no espaço da clínica. Curitiba, PR:
InterSaberes, 2012. 370.15 I61, 22 ex´s.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARMO, João dos Santos. Fundamentos Psicológicos da Educação. Curitiba: InterSaberes, 2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120385/pages/-2
DAVIS, C. e OLIVEIRA, Z. Psicologia da Educação. São Paulo. Cortez, 1991. 370.15 D261p, 02 ex´s.
AZZI, Roberta Gurgel. GIANFALDONI, Mônica Helena Tieppo Alves. São Paulo: Casa do Psicologo, 2011.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580401288/pages/-2
SOARES, M. Linguagem e Escola: uma perspectiva social: São Paulo: Ática, 1994. 370.19 S676l, 02 ex´s
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RACY , Paula Márcia Pardini de Bonis. Psicologia da Educação: origem, contribuições, princípios e
desdobramentos. Curitiba: InterSaberes, 2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582124451/pages/-2

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Introdução a Psicologia da Educação
-

A configuração, histórica, filosófica, educativa e cientifica da psicologia da educação
A psicologia da educação e a aplicação do conhecimento psicológico à educação
As dimensões da psicologia da educação

Unidade II: Teorias da Aprendizagem
-

Aprendizagem por condicionamento e Aprendizagem significativa
Perspectiva behaviorista reforço positivo, negativo, extinção.
- Explicações Inatistas e Ambientalistas de acesso ao conhecimento
Perspectiva sócio-interacionista: Piaget, Vygotsky e Wallon
- Piaget: epistemologia genética e o construtivismo
- Henry Wallon: a teoria psicogenética
- Vygotsky: contexto social e aprendizagem - família, escola, sociedade.
- Freud: a psicanálise e a educação

Unidade III: Fracasso Escolar
-

Aspectos históricos do fracasso escolar
As concepções do fracasso escolar na educação brasileira
Associação entre erro e fracasso escolar.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou outros
trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A
soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau
máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino,
estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações, sendo
consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média
aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PLANEJ. DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL

ANO: 2016
SEMESTRE: 2
PERÍODO: 2º CH:
44h

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.

OBJETIVOS
GERAL
-

Desenvolver plenamente todas as possibilidades concretas da vida acadêmica no ensino superior.
Planejar de modo eficaz sua vida financeira pessoal e profissional.
Planejar sua carreira profissional de sucesso.

-

Realizar um autoavaliação de conteúdo: Português, Matemática/Lógica e conhecimentos gerais.
Compreender a organização das Instituições de Ensino Superior.
Valorizar o processo de construção acadêmica como fator de sucesso profissional.
Apropriar-se do Modelo de Educação Superior da Estácio.
Conhecer as ferramentas de suporte ao ensino e a estrutura de funcionamento da instituição de ensino.
Planejar o cumprimento dos componentes curriculares obrigatórios, dentro do tempo de integralização do
curso.
Compreender e vivenciar métodos de estudos orientadores de aprendizagem no ensino superior.
Compreender a filosofia e a execução da gestão financeira individual: conceitos de receita, gastos,
financiamentos, empréstimos, investimentos.
Reconhecer a relevância da atuação acadêmica e profissional de acordo com os princípios éticos.
Conhecer e desenvolver as competências necessárias à atuação profissional.
Desenvolver o comportamento empreendedor e o domínio das ferramentas necessárias à concepção e
ao planejamento de empreendimentos.

ESPECÍFICOS

-

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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. 658.4012 G732, 50
ex´s.
FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira.São Paulo: Saraiva, 2009. 650.1 F224m, 22 ex´s.
LUQUET, Mara. O Meu Guia de Finanças Pessoais - Como gastar sem culpa e investir sem erros. Rio de
Janeiro: Elsevier - Campus, 2011. 332.024 L965m, 26 ex´s.

143
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BIAGIO, Luiz Arnaldo - Empreendedorismo: Construindo seu projeto de vida. Editora: Manole. Ano: 2009 in
Talentos e Competências. Editora Pearson Education. Ano 2005. 658.421 B576e, 04 ex´s.
ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro:IBPEX. 2010. 658.04 O71m, 02 ex´s.
SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de finanças pessoais. São
Paulo: Cengage Learning, 2013. 640.42 S725c, 02 ex´s.
ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2010. 370 Z12c, 02 ex´s.
ADAMI,
Elisabete.
Gestão
de
Talentos.
São
Paulo:
Person,
2014.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010205/pages/-10

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Nivelamento
-

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 II: 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.
- Freqûencia mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem.
Unidade III: 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 IV: Planejamento financeiro - orçamento doméstico
-

Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de recursos:
financiamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras

Unidade V: Habilidades e Competências para a Empregabilidade - Além da técnica
-

Ética geral e profissional
Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital;
comprometimento; foco em resultados; educação continuada.
Terceiro Setor
Gestão Pública

marketing

pessoal;

Unidade VI: 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

resiliência;
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-

Currículos, portfólio, dinâmicas de grupo e painéis
Cases de sucesso

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou outros
trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A
soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau
máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino,
estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações, sendo
consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média
aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Filosofia da Educação Brasileira

ANO:
SEMESTRE: 2
PERÍODO: CH:
2º
72h

EMENTA
- Elementos de filosofia da educação; educação e pedagogia; a formação do educador; cultura e humanização;
trabalho, alienação e ideologia; política e educação; concepções liberais do século XX, críticas à escola;
pedagogias histórico-sociais e outras tendências; a crise do capitalismo no século XX e seus reflexos na
Educação Brasileira nas últimas décadas.

OBJETIVOS
GERAL
 Identificar o papel da filosofia na formação e prática do professor, como elemento de auto avaliação da
ação educativa;

 Elaborar uma perspectiva crítica, radical e problematizadora em relação às tendências pedagógicas;
 Construir uma perspectiva filosófica habilitada a fomentar práticas educacionais democráticas,
participativas e emancipatórias;

ESPECÍFICOS
 Identificar as principais linhas analíticas da filosofia da educação brasileira e sua relação com a





formação de professores
Construir uma visão crítica das contribuições dos diferentes pensadores (filósofos, psicólogos,
sociólogos, pedagogos, etc.) na elaboração da filosofia da educação brasileira;
Elaborar uma leitura crítica dos contextos e das práticas educacionais que sustentam as distintas
concepções pedagógicas;
Identificar as tendências pedagógicas brasileiras e suas práticas educativas, numa perspectiva crítica,
radical e problematizadora.
Refletir sobre as correlações econômicas, sociais, políticas e culturais das tendências e práticas
educacionais, no contexto da mundialização do capital.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARRUDA, Maria Lúcia de. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 2006.Disponível na internet da 2ª
edição. 370.1 A662f 33 ex´s.
VENTURA, Magda Maria (org.). Educação e filosofia: interdependências viscerais. Rio de Janeiro: Estácio,
2014. 370.1 E24, 104 ex´s.
SAVIANI, Dermeval. A lei da educação: LDB: trajetória, limites e perspectivas. 13. ed. São Paulo: Autores
Associados, 2016. 370.26 S267l, 22 ex´s.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a práticas educativas. 15. ed. São Paulo: Paz
e Terra, 2000. 370.115 F866p, 22 ex´s.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 12 ed. São Paulo: Ática, 2001. 109 C496c, 51 ex´s.
HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 305.8 H174i, 08
ex´s.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 17.ed.São Paulo: Cortez/Autores Associados, 2007. 370.1 S267e ,
02 ex´s.
GHIRALDELLI JR., Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira. São Paulo: Manole, 2009.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428405/pages/_1

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Filosofia e prática educacional

 Filosofia e filosofia da educação
 Educação e pedagogia
 A formação do educador
Unidade II: Educação e suas relações sócio-históricas

 Natureza Humana: Cultura e educação
 Trabalho, Alienação, Ideologia e Educação
 Política e educação
Unidade III: Concepções pedagógicas e filosofia da educação brasileira

 Concepções liberais do século XX
 Críticas à escola
 Pedagogias histórico-sociais e outras tendências
Unidade IV: A crise do capitalismo no século XX e a Educação Brasileira nas últimas décadas

 A crise do sistema capitalista e seus reflexos na Educação Brasileira
 Educação para a competividade X Educação para a cidadania
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada
disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá
ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações,
sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e
AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA
APRENDIZAGEM
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 3º CH:

Desenvolvimento Humano: Teorias e Etapas. Perspectivas Contemporâneas de Aprendizagem: Demandas de
intervenção na prática pedagógica: Principais Transtornos de Aprendizagem.

OBJETIVOS
GERAIS
- Conhecer as principais etapas e teorias do desenvolvimento e da aprendizagem e compreender as suas
contribuições para a prática pedagógica.
- Refletir sobre as demandas de intervenção na prática pedagógica, utilizando as teorias estudadas.
ESPECÍFICOS
- Identificar conceitos referentes a cada teoria em relação às etapas de desenvolvimento e sua aplicação na prática
pedagógica.
- Estabelecer relações entre os principais aspectos teóricos e epistemológicos de teoria de aprendizagem
- Identificar os principais transtornos das demandas atuais da prática pedagógica, bem como intervenções
apropriadas às teorias estudadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. (2001) Psicologias: uma
introdução ao estudo de psicologia. 13. ed. reform e ampl. São Paulo: Saraiva. 150 B665p, 49 ex´s.
ROSIN, Andréa; FONSECA, Letícia (Co-autor). Avaliação da aprendizagem. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 128
p. (Livro Próprio Estácio). 370.1523 R821a, 44 ex´s.
PAPALIA, Diane E. Desenvolvimento Humano. 8 ed. São Paulo: Artmed / Bookman, 2006. 155 P213d, 38 ex´s.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BIAGGIO, Ângela Maria Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 19. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 155
B576p, 02 ex´s.
CARRARA, Kester (Org.). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004.
370.15 C313i , 02 ex´s.
PILETTI, Nelson. ROSSATO, Solange Marques. Psicologia da aprendizagem: da teoria do condicionamento ao
construtivismo.
São
Paulo:
Contexto,
2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572446617/pages/-2
GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógica. 13.
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ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 370.15 G694ps , 22 ex´s.
OHLWEILER, Lygia; ROTTA, Newra Tellechea; RIESGO, Rudimar dos Santos. Transtornos da aprendizagem.
São Paulo: Artmed / Bookman, 2006. 370.1523 R851t, 10 ex´s.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Desenvolvimento Humano: Teorias e Etapas.
1.1 - Questões Teóricas Básicas;
1.2 - Perspectivas Teóricas;
1.3 - O Desenvolvimento ao Longo da Vida.

UNIDADE II - Perspectivas Contemporâneas de Aprendizagem.
2.1 - A aprendizagem Significativa e a Teoria da Assimilação;
2.2 - Inteligências e Capacidade de Aprendizagem.

UNIDADE III - Demandas de intervenção na prática pedagógica: Principais Transtornos de Aprendizagem.
3.1 - Transtornos de Linguagem;
3.2 - Transtorno da Habilidade em Matemática: Discalculia;
3.3 - Transtorno da Memória;
3.4 - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: TDAH.

UNIDADE IV
4.1 OS DOIS PRIMEIROS ANOS DE DESENVOLVIMENTO
4.1.1 Desenvolvimento Biossocial
4.1.2 Desenvolvimento Cognitivo
4.1.3 Desenvolvimento Psicossocial
4.2 A CRIANÇA DE DOIS A SEIS ANOS
4.2.1 Desenvolvimento Biossocial
4.2.2 Desenvolvimento Cognitivo
4.2.3 Desenvolvimento Psicossocial
4.3 DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS SETE AOS ONZE ANOS - PARTE I
4.3.1 Desenvolvimento Biossocial
4.3.2 Distúrbios de Aprendizagem
4.3.3 - Dislexia
4.3.4 - Discalculia
4.3.5 - Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção (TDAH)
4.4 DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS SETE AOS ONZE ANOS - PARTE II
4.4.1Desenvolvimento Cognitivo - Estágio das Operações Concretas
4.4.2 Desenvolvimento Psicossocial - Aprendizagem e Educação Escolar
4.5 DESENVOLVIMENTO BIOSSOCIAL NA ADOLESCÊNCIA
4.5.1 Período das Operações Formais
4.5.2 O Corpo em Transformação
4.5.3 Álcool e Drogas
4.6 ADOLESCÊNCIA E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E PSICOSSOCIAL
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4.6.1 Raciocínio Hipotético-Dedutivo
4.6.2 Construção da Identidade, o Papel da Família e do Grupo de Amigos.
4.6.3 O Adolescente e a Violação da Lei
4.6.4 O desenvolvimento ao longo da vida: adultos e idosos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
MÉDIA

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das
atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.

2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO III
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 3º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
- Entender o conhecimento da ciência e de seus métodos assim como produzir novos conhecimentos científicos
tendo em vista uma formação voltada à uma conscientização crítica ampla do futuro pedagogo que contemple os
aspectos políticos, econômicos e sociais da realidade histórica em que esta formação se encontra inserida.
- Refletir sobre o campo das ciências sociais, seus principais paradigmas teóricos e estratégias de construção do
conhecimento científico, procurando situar a identidade do pedagogo e a especificidade de sua atuação,
trabalhando articuladamente a teoria e a prática do campo educacional.
ESPECÍFICOS
- Identificar a especificidade, as bases e os princípios de duas abordagens teóricas que se destacam no âmbito
das ciências sociais – o Positivismo e a Teoria Crítica.
- Relacionar os fundamentos que historicamente têm caracterizado a pesquisa científica na área da Educação
(objetivos, temáticas, referencial teórico-metodológico, etc.).
- Pesquisar atividades de pesquisa tendo em vista a aquisição dos conhecimentos teórico-práticos produzidos no
âmbito na área da educação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.42 G463c, 49 ex´s.
MINAYO, Maria Cecília (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 300.72
M663p, 22 ex´s.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 1993. 001.42 S498m, 38
ex´s.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CALAZANS, Maria Julieta Costa (Org.). Iniciação científica: construindo o pensamento crítico. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2002. 001.42 C143i, 07 ex´s.
GIL, Antonio Carlos . Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 300.72 G463m, 06 ex´s.
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica- fundamentos
técnicos. 18. ed. São Paulo: Papirus, 2007. 001.42 C331c, 02 ex´s.
TRIVIÑOS, Augusto. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. SP: Atlas,
2009. 370.78 T841i , 28 ex´s.
ANDRÉ, Marli (Org.). O Papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. 12.ed. Campinas:
Papirus, 2012. 370.71 A555p, 08 ex´s.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – Paradigmas teóricos das ciências sociais e suas possibilidades metodológicas
. Positivismo
. Teoria Crítica

Unidade II – Metodologias e técnicas de pesquisa científica em educação
. Pesquisa qualitativa
. Pesquisa quantitativa
. Pesquisa crítico-dialética

Unidade III – As diferentes temáticas trabalhadas no campo da educação
. Educação em espaços escolares - a Sala de Aula da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino
Fundamental; a gestão e coordenação do trabalho pedagógico que se desenvolve nas escolas; a Educação de
Jovens e Adultos e a Formação Profissional.
. Educação em espaços não escolares - Educação Continuada; Gestão Empresarial; RH; etc.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

A avaliação deve ser realizada ao longo do processo ensino-aprendizagem com vistas a
correção de rumos, à reformulação de procedimentos didático pedagógicos ou de objetivos,
através da observação do desempenho revelado pelos alunos nas atividades propostas,
individualmente e/ou em grupo.
As avaliações poderão ser realizadas por meio de provas teóricas, trabalhos práticos ou
trabalho de grupo que representem as atividades acadêmicas de ensino-aprendizagem.
MÉDIA

Para fins de registro acadêmico, essas considerações acerca da avaliação do processo se
expressam no Sistema de avaliação da Estácio.
Esse processo será composto de três etapas: Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e
Avaliação 3 (AV3).
A
AV1
contemplará
o
conteúdo
da
disciplina
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.

até

a

sua

realização.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO
DA ARTE
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 3º
CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
- Reconhecer a importância da arte na educação e na formação do ser humano.
- Conhecer os fundamentos teóricos e metodológicos para a construção de práticas educativas de arte que articulem o
fazer, o pensar e o conhecer das diferentes linguagens artísticas.
- Refletir sobre as estratégias, as abordagens e as atividades adequadas para a construção de uma prática pedagógica
de ensino da arte e através da arte que enfatize o conhecimento específico das linguagens artísticas, o
desenvolvimento do processo de criação, a livre expressão e a reflexão crítica.

ESPECÍFICOS
- Caracterizar as diferentes linguagens artísticas: Artes Visuais, Teatro, Música e Dança.
- Identificar os elementos básicos das linguagens artísticas.
- Criar estratégias e atividades de ensino da arte que articulem o fazer artístico, o pensar e o conhecer a arte.
- Identificar os conteúdos básicos das diferentes linguagens artísticas.
- Reconhecer os meios e as mediações adequadas para facilitar o processo criador, a formação artística e estética do
educando.
- Identificar formas adequadas de utilização de recursos tecnológicos e audiovisuais como facilitadores da expressão
artística e da construção de conhecimento.
- Reconhecer as etapas de elaboração de projetos de trabalho em Arte/Educação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IAVELBERG, Rosa. Para Gostar de Aprender Arte: sala de aula e formação de professores. Porto Alegre: Artmed,
2003. 370.71 I11p , 22 ex´s.
PEREIRA, Katia Helena. Como Usar Artes Visuais na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2009. 707 P436c, 22 ex´s.
SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença. História da arte. 17.ed. Ática, 2012 709 S237h.26 ex´s.
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ZAGONEL, Bernadete. Metodologia do Ensino de Arte. Curitiba: InterSaberes, 2013.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121207/pages/-2
PORTO, Humberta. Arte e Educação. São Paulo: Person, 2014.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009711/pages/-12
JANSON, Horst Woldemar; JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
709 J35i, 11 ex´s.
GUNZI, Elisa Kiyoko. A relação do desenho com o ensino da arte: considerações sobre a teoria e a prática. Curitiba:
InterSaberes, 2016. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720792/pages/-5

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - A Linguagem da Arte
1.1
- A função da arte na sociedade.
1.2
- O processo de ensinar-aprender as linguagens da arte.
1.3
- Criatividade e Processos de Criação
Unidade II - O Ensino da Arte no Brasil
2.1 - Tendências Pedagógicas: influências do ensino tradicional e do movimento da Escola Nova no ensino da arte.
2.2- Novos marcos curriculares no ensino da Arte: a LDB nº 9.394 e os Parâmetros Curriculares de Arte.
2.3- Pressupostos da Arte/Educação no Contexto Atual
Unidade III - A Proposta Triangular de Ensino da Arte: a produção, fruição e reflexão sobre a obra.
3.2- O Ensinar e Aprender as Artes Visuais
3.3- O Teatro na Educação
3.4- O Ensino da Música
3.5- A Dança no Contexto Escolar
3.6- O Ensino da Arte e as Novas Tecnologias
Unidade IV- Arte/Educação e Inclusão Social
4.1- Arte/Educação na perspectiva da educação inclusiva.
4.2- O Ensino da Arte na Instituição Cultural
4.3- Projetos Educacionais e o campo da Arte/Educação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2)
e Avaliação 3 (AV3).

MÉDIA

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização
de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo
com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a
compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo
permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades
acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o
grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 3º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
- Refletir criticamente sobre a alfabetização numa perspectiva histórica e cultural para a compreensão de uma
atuação docente contextualizada, enfatizando que as opções teóricas e metodológicas são aspectos fundamentais
para a apropriação da leitura e da escrita;
- Produzir conhecimentos e práticas pedagógicas, desenvolvendo habilidades relacionadas aos diferentes
contextos educacionais como aspectos fundamentais para uma formação acadêmica de qualidade e em sintonia
com o mundo contemporâneo.
ESPECÍFICOS
- Refletir criticamente sobre diferentes concepções de alfabetização (Empirismo, Construtivismo, Histórico-Cultural
/ Sóciointeracionismo) e o conceito de Letramento, tendo em conta uma perspectiva histórica e cultural e suas
implicações para as práticas de alfabetização;
- Identificar e examinar criticamente as teorias do conhecimento que têm fundamentado diferentes concepções de
alfabetização, indicando possíveis metodologias para a apropriação da leitura e da escrita visando à formação de
sujeitos leitores e escritores;
- Refletir sobre a história e as práticas de letramento identificando possibilidades de um trabalho de alfabetização e
letramento como processos articulados;
- Caracterizar alternativas de intervenção nas práticas de leitura e de escrita, que vêm sendo construídas
historicamente, identificando a aplicabilidade no campo educacional;
- Organizar de projetos de trabalho que fundamentem a pesquisa docente e representem espaços significativos de
formação acadêmica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. 11. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 372.414 C131a, 10 ex´s.
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=CAGLIARI,%20Luiz%
20Carlos%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o%20e%20lingu%C3%ADstica
LEAL, Maria Alejandra; FONSECA, Letícia. Metodologia e prática de alfabetização e letramento. Rio de
Janeiro: SESES, 2015. 372.414 L435m, 15 ex´s.
CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2011. 142 p. ISBN 978-85-326-3189-3. - 372.414 C331a – 22ex
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo:
Contexto, 2010. 469 K76, 25 ex´s.
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FREIRE, Paulo. Importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 41. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
374.96715 F866i, 03 ex´s.
PHILIPPE, Ariés. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 306.09 A698hl , 10 ex´s.
SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2010.
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582179277/pages/-1
PEREIRA, Marina Lúcia. A construção do letramento na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte:
Autêntica, 2013. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582178751/pages/-1
LOUREIRO, Stefânie Arca Garrido. Alfabetização : uma perspectiva humanista e progressista. Belo Horizonte:
Autêntica, 2005. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582178829/pages/-1

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1-Concepções de Alfabetização
- Diferentes concepções de alfabetização, perspectiva histórica e implicações para a prática. Histórias e Memórias
de alfabetização.
- Teorias do conhecimento e relações com diferentes concepções de alfabetização: os limites da alfabetização na
abordagem comportamentalista/Empirista;
- Repensando a polêmica das cartilhas e métodos de alfabetização
Unidade 2 - Contribuições para o processo de Alfabetização
- O conceito de letramento: implicações teóricas e práticas.
- A Teoria Construtivista: A psicogênese da escrita e contribuições do construtivismo no processo de alfabetização;
- A Teoria Histórico-Cultural: a dimensão discursiva na alfabetização.
- A formação do leitor: o trabalho com textos variados como possibilidade de construção de práticas de leitura
articuladas com o contexto de vida dos alunos.
Unidade 3 - O processo de Alfabetização
- Leitura e escrita em uma perspectiva transformadora (relações com a literatura, com o cinema e outras produções
culturais);
- O ambiente alfabetizador: a organização do tempo e do espaço como eixos fundamentais para uma alfabetização
que favoreça a formação de sujeitos de leitura e de escrita;
- O trabalho com o texto como unidade significativa e elemento base para a compreensão da estrutura e
funcionamento do sistema de escrita em diferentes contextos e em diferentes interações dialógicas entre os
sujeitos;
- Os fundamentos da pesquisa docente e a importância do registro como articuladores na construção da unidade
teoria/prática no processo de alfabetização, unidade que visa auxiliar a construção partilhada do conhecimento
(seminários, trabalhos em grupo).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das
atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia

PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DO ENSINO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 3º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
- Apresentar a construção do conceito de infância, a história e a política do atendimento à criança no Brasil.
- Discutir a creche e a educação infantil enquanto uma proposta educativa comprometida com o desenvolvimento
integral da criança de 0 a 5 anos e com um referencial de trabalho que privilegie no cotidiano o atendimento de
crianças, valorizando o cuidado e a educação.
ESPECÍFICOS
- Refletir a respeito das principais ações de um educador para a infância: o cuidar e o educar no cotidiano do
trabalho com as crianças de 0 a 5 anos.
- Traçar o perfil do educador e da educadora responsável pelo trabalho na creche e centros de educação infantil.
- Elaborar propostas pedagógicas para o trabalho na creche valorizando o brincar como atividade principal da
infância.
- Oferecer caminhos possíveis para a elaboração de uma proposta pedagógica para diferentes realidades e novos
desafios, a partir do reconhecimento das múltiplas linguagens da infância e da organização do tempo e do espaço.
- Reconhecer a importância dos seguintes aspectos:a anamnese, a observação, o diário, o planejamento, o
letramento (ambiente alfabetizador) e a avaliação/relatórios.
- Ressaltar a importância das reuniões pedagógicas (a formação em serviço dos educadores), reuniões com pais e
a aproximação com a família e a comunidade, como aspectos fundamentais para a realização de um trabalho de
qualidade voltado para a formação de crianças cidadãs.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
OLIVEIRA, Zilma de. Educação infantil: fundamentos e métodos. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 372 O48e, 22
ex´s.
BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos pedagógicos na educação infantil.
Porto Alegre: ARTMED, 2008. 372 B238p, 22 ex´s
URRUTIGARAY, Maria Cristina. Desenvolvimento da infância e adolescência. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
155 U81d, 44 ex´s.
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ALMEIDA, Claudia Mara de; Soares, Kátia Cristina Dambiski. Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental: aspectos históricos e legais da formação. Curitiba: InterSaberes, 2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121986/pages/-2
CARTAXO, Simone Regina Manosso. Pressupostos da Educação Infantil. Curitiba: InterSaberes, 2013.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582124017/pages/-2
KRAMER, Sônia (Org.) et al. Infância e educação infantil. 9. ed. Campinas: Papirus, 2010. 372.21 K89i, 06 ex´s.
OSTETTO, Luciana Esmeralda. Educação Infantil: saberes e fazeres da formação de professores. São Paulo:
Papirus, 2008. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530808761/pages/_1
ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde (Org.). Fazeres na educação infantil. 11. ed. rev. e ampl. São Paulo:
Cortez, 2009. 372.218 F287, 06 ex´s.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - A história do conceito de infância e da educação infantil no Brasil e os seus princípios
educativos
- História social do conceito de infância
- A mulher, a criança e o surgimento da creche no Brasil.
- Políticas educacionais para crianças de 0 a 5 anos.
- O cuidar e o educar no cotidiano do trabalho com as crianças de 0 a 5 anos.
- O perfil do educador e da educadora responsável pelo trabalho na creche.
Unidade II - A elaboração da proposta pedagógica para o trabalho na creche
- O brincar como atividade principal da infância.
- Os caminhos possíveis para a elaboração de uma proposta pedagógica: diferentes realidades, novos desafios.
- A criança de 0 a 5 anos e as múltiplas linguagens
- A organização do tempo e do espaço - a rotina e as atividades de trabalho no ambiente de educação infantil.
Unidade III - Os educadores e educadoras e os seus instrumentos de trabalho
- A anamnese
- A observação
- O diário
- O planejamento
- Letramento: ambiente alfabetizador
- Educação Moral e Afetiva na infância - roda de conversa
- As reuniões pedagógicas/ a formação em serviço dos educadores.
- Reuniões com pais e a aproximação com a família e a comunidade.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização. As AV2 e AV3 abrangerão
todo o conteúdo da disciplina.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 3º CH:

Concepções histórico-sociais e intelectuais do surgimento da Sociologia. O objeto e o método da Sociologia. A
organização da vida social. A educação como processo social. Concepções de educação de acordo com os
clássicos da sociologia Comte, Durkheim, Marx e Weber, Gramsci, Bourdieu, Mannheim,Althusser, Foucault,
Habermas, Fernando Azevedo, Florestan Fernandes. A compreensão sociológica da educação no Brasil.
Questões raciais na educação escolar. A função social da escola e o papel do professor. Educação, cultura,
ideologia, alienação e reprodução social.

OBJETIVOS
GERAIS

- Desenvolver a capacidade de análise crítica no que diz respeito às relações da escola com a sociedade
abrangente, através do instrumental fornecido pelas principais correntes da Sociologia da Educação,
compreendendo e sendo capaz de intervir nestas relações
- Compreender as principais questões do pensamento sociológico contemporâneo e a educação.
- Apreender alguns aspectos do processo de desenvolvimento da educação no contexto do modo de produção
capitalista, sobretudo na sociedade brasileira.

ESPECÍFICOS
- Analisar, por meio de aulas e pesquisas, situações concretas em que o fenômeno educacional e o fenômeno
social se Inter-relacionam.
- Refletir sobre a Sociologia da Educação, com abrangência nos campos da Economia e da Política,
relacionando Educação com a construção de um Projeto para o Brasil.
- Estabelecer relações entre os diversos fenômenos sociais com aspectos educativos
- Identificar a importância da dialética sociedade-educação e as diversas variáveis que interferem no fenômeno
educativo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 3 ed. São Paulo:
Moderna, 2005. 301.934 C837s, 59 ex´s.
CHARON, Joel M. Sociologia. São Paulo: Saraiva, 1999. 301 C483s, 44 ex´s.
LIVRO didático de fundamentos das ciências sociais. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá,
2014. 301 L784, 145 ex´s.
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MELO, Alessandro de. Fundamentos Socioculturais da Educação. Curitiba: InterSaberes, 2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582122310/pages/-2
MICHALISZYN, Mario Sergio. Fundamentos Socioantropológicos da Educação. Curitiba: InterSaberes, 2012.
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FERNANDES, Florestan. Ensaios de sociologia geral . São Paulo: Pioneira, 1960. 301 F363en , 05 ex´s.
KRUPPA, Sônia M. Portella. Sociologia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. 370.19 K94s , 02 ex´s.
TOLEDO, Heloisa Maria dos Santos. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá /
UNISEB Centro Universitário, 2014. 370.19 T649s, 50 ex´s.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Clássicos da Sociologia.
- O Funcionalismo e a Sociologia Crítica
- Socialização e individualização no pensamento de: Augusto Comte e Émile Durkheim
- Sociologia da Educação no pensamento de: Karl Marx e Max Weber
UNIDADE II - Os estudos sociológicos da Educação no Brasil: Os diversos enfoques na sociedade
brasileira:
- Funcionalismo
- Paradigma do conflito
- Neomarxismo
- A nova sociologia da educação
UNIDADE III_ Inter relação ser humano/sociedade/educação em diferentes autores:
- O contexto da educação e cidadania nas abordagens de :Émile Durkheim, John Dewey, Karl Mannheim, Antônio
Gramsci e Paulo Freire
- Introdução a sociologia da educação de Bourdieu
- Educação, poder e disciplina segundo Foucault
UNIDADE IV – Inter-relação ser humano/sociedade/educação em diferentes teorias:
- Estudos culturais e o pós-colonialismo e a educação
- A sociologia da educação no Brasil
- A escola cidadã
- A pedagogia e sua contribuição para o meio ambiente - Ecopedagogia

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).

MÉDIA

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das
atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 3º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
- Ressaltar a relevância dos recursos tecnológicos no processo ensino-aprendizagem.
- Conhecer procedimentos básicos de um sistema operacional, utilizando-os em atividades pedagógicas.
- Aprender a utilizar de maneira correta a Internet aplicada ao ambiente educacional.
- Apresentar as diferentes mídias, destacando a relevância de utilizá-las no processo ensino-aprendizagem.
- Conhecer as principais características do Ensino a Distância Online e refletindo sobre o papel da Tecnologia da
Informação e Comunicação (TICs) na educação.
ESPECÍFICOS
- Identificar o impacto das tecnologias nas práticas educativas.
- Apresentar estratégias metodológicas, utilizando as diferentes linguagens tecnológicas, que o docente poderá
utilizar no processo ensino-aprendizagem.
- Aprender os principais comandos dos diferentes programas de um sistema operacional.
- Aplicar os conhecimentos dos diferentes programas na utilização de objetos educacionais.
- Contextualizar o uso da Internet no aspecto educativo.
- Identificar a aplicabilidade dos diferentes sites educativos no processo ensino-aprendizagem.
- Explorar a integração das mídias no desenvolvimento da aprendizagem.
- Apontar a importância das diferentes mídias no processo ensino-aprendizagem para o atual contexto
educacional.
- Abordar o que são TICs ? Tecnologias da Informação e Comunicação e utilizar as diferentes ferramentas de
comunicação online.
- Apresentar e estimular o uso do ambiente virtual de aprendizagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na
atualidade. 9.ed. São Paulo: Érica, 2012. 370.285 T176i , 32 ex´s.
RECUERO, Raquel. A conversação em rede: comunicação mediada pelo computador e redes sociais na
internet. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 2014. 303.483 R311c, 22 ex´s.
COLL, César; MONEREO, Carles. Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar com as técnologias da
informação e da comunicação.. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2010. 371.3 C697p, 22 ex´s.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRITO, Glaucia da Silva; PURIFICAÇÃO, Ivonélia da. Educação e Novas Tecnologias: um repensar. Curitiba:
InterSaberes, 2012. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120217/pages/-2
KLEINA, Claudio. Tecnologia assistiva em educação especial e educação inclusiva. Curitiba: InterSaberes,
2012. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120354/pages/-2
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 004
C254i, 02 ex´s.
SILVA, Mário Gomes da. Informática: terminologia básica, Windows XP, Word XP, Excel XP. 10. ed. São Paulo:
Érica, 2008. 005.43 S586inf,03 ex´s.
ZANCHETTA JUNIOR, Juvenal. Como usar a internet na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2012.
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447744/pages/-2


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade1 - Apropriação da tecnologia pela educação: desenvolvimento do pensamento crítico sobre as
tecnologias no processo ensino-aprendizagem:
- Contextualização da Tecnologia na Educação
- Educação, Tecnologias e suas diferentes linguagens
- Televisão, Gênero e Linguagens

Unidade 2 - Informática e suas interfaces:
- Sistema Operacional e seus aplicativos
- Iniciando programa
- Meu computador
- Trabalhando com arquivo
- Meus documentos
- Diferentes Programas e suas interfaces
- Editor de textos
- Programa para desenho
- Software de Apresentação
- Planilha Eletrônica (noção)

Unidade 3- Internet aplicada aos ambientes virtuais de aprendizagem
- Utilização correta da Internet - Netiqueta
- Os diferentes recursos da Internert
- chats, e-mails, fórum de debates, criação de bloggers e outros.
- Principais sites educativos
- Internet na escola? Novos paradigmas

Unidade 4 - Abordagem sobre a utilização das diferentes mídias como recurso no processo de ensinoaprendizagem.
- Convergência e utilização das diferentes as mídias na educação
- Rádio; Televisão; Material Impresso; vídeo e Internet.

Unidade 5- Convergência e utilização dos meios tecnológicos de informação e comunicação, destacando a
Educação a Distância Online.
- Tecnologias da Informação e da Comunicação em sala de aula? Novos paradigmas.
- EAD em ambientes virtuais de educação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

162
Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades , de acordo com as
especificidades do conteúdo estudado.
A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não
poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às
avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de
provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não
poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das
atividades estruturadas.
MÉDIA

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.

2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

Poderão ser utilizados os seguintes objetos de avaliação:

● Provas práticas no Laboratório de Informática;
● Avaliação contínua no decorrer das aulas;
● A soma das atividades realizadas durante o referente período.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E SAÚDE EM CONTEXTO HOSPITALAR
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH:

Recursos conceituais e práticas da pedagogia aplicadas em hospitais. Construir com os alunos uma visão teóricoprática sobre modos, formas e processos educacionais existentes na Sociedade que contribuem para a formação
crítica do profissional da área da educação para atuação em ambientes hospitalares, de promoção de saúde e
melhoria de qualidade de vida.
OBJETIVOS
GERAL
- Propiciar ao acadêmico do curso a capacidade de perceber a multipliciadade de demandas no hospital, com
ênfase no resgate da humanização através da ação pedagógica, enfocando as características, concepção e
atuação em classe hospitalar com crianças e adolescente hospitalizados, seus cuidados e o trabalho em equipe
interdisciplinar.

ESPECÍFICOS
- Conhecer informações relativos ao atendimento pedagógico e educacional a criança e adolescentes
hospitalizados;
- Aprender sobre as diferentes correntes didático-metodológicas para servirem de apoio à prática da equipe de
saúde com os pacientes pediátricos;
- Contextualizar o desenvolvimento de conteúdos curriculares, mediante a observação das reais possibilidades das
crianças e dos adolescentes hospitalizados, buscando o seu desenvolvimento integral.
- Atuar como membro de equipe multi e interdisciplinar de saúde, no trabalho de atenção e manejo do cuidado com
o paciente, favorecendo um atendimento pedagógico/educacional consciente e responsável, com base nos novos
paradigmas de educação e saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 4. ed. 2012. São Paulo: Saraiva, 2012. 158.7 S741p, 24 ex´s.
MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia hospitalar: a
humanização integrando educação e saúde. 6. ed. Brasilia: Vozes, 2012. 371.9 M433p, 22 ex´s.
BARBOSA, Laura Monte Serrat, Org. Intervenção psicopedagógica no espaço da clínica. Curitiba, PR:
InterSaberes, 2012. 370.15 I61, 22 ex´s.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
JUSTI , Eliane Martins Quadrelli. Pedagogia e Escolarização no Hospital. Curitiba: InterSaberes, 2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704359/pages/-2
NAZARETH, Cátia Aparecida Lopes. Atendimento escolar à criança hospitalizada: classes hospitalares. Curitiba:
InterSaberes, 2015. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302545/pages/-2
SAITO, Maria Ignez; SILVA, Luiz Eduardo Vargas da; LEAL, Marta Miranda. Adolescência: prevenção e risco. 2.
ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 613.0433 S158a, 02 ex´s.
MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia hospitalar: a
humanização integrando educação e saúde. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 371.9 M433p, 22 ex´s.
CONTINI, Maria de Lourdes Jeffery. O Psicólogo e a Promoção de Saúde na Educação. São Paulo: Casa do
Psicologo, 2010. https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788573961553/pages/_1
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- A importância do serviço de pedagogia dentro do hospital: aspecto lúdico - pedagógico, a classe hospitalar;
- Aspectos históricos da classe hospitalar no Brasil e no mundo;
- Doenças mais comuns na infância e sua relação com o trabalho pedagógico.
- Trabalho do profissional da educação: Junto às crianças e adolescentes (a classe hospitalar e escola - no
contexto do desenvolvimento);
- Desenvolvimento cognitivo na infância a adolescência;
- Percurso cognitivo no hospital junto à família, junto à instituição, junto a equipe de saúde, junto à escola, junto ao
aspecto religioso.
- Atendimento do serviço de classe hospitalar: ao leito, na sala de recreação/ classe hospitalar, UTI, ambulatório e
emergência.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.

MÉDIA

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o
grau final do aluno na disciplina.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO SEXUALIDADE E GÊNERO
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH:

Educação não-sexista na escola. Construção social da opressão de Gênero. Interseção entre a opressão de
gênero/classe/etnia. Corpo, gênero e sexualidade. Gênero e educação. Gênero e feminização do magistério.

OBJETIVOS
GERAIS
- Refletir sobre a construção sócio-histórico-cultural das relações de gênero visando o desenvolvimento de
condições de elaborar conteúdos, estratégias interventivas, materiais pedagógicos e novas formas de avaliação
do processo ensino-aprendizagem, tendo como foco uma educação não-sexista. Avaliar a influência da
construção social do gênero sobre os processos educativos.
ESPECÍFICOS
- Analisar as origens da opressão de gênero;
- Caracterizar gênero como uma categoria analítica.
- Conceituar gênero, sexo e sexualidade
- Relacionar a feminização do magistério às práticas educativas desenvolvidas no cotidiano escolar.
- Relacionar sexualidade, gênero e educação
- Elaborar metodologias adequadas para o debate sobre e sexualidade e gênero em espaços educativos
- Identificar como se manifestam as desigualdades sociais na escola e propor alternativas de transformação em
todos os tempos/lugares educativos.
- Perceber a tripla discriminação das mulheres negras na sociedade brasileira.
- Analisar filmes do ponto de vista de gênero.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MEYER, Dagmar Estermann; SOARES, Rosângela de Fátima Rodrigues. Corpo, gênero e sexualidade. 3.ed.
Porto Alegre: Mediação, 2013. 372.372 C822, 14 ex´s.
URRUTIGARAY, Maria Cristina. Desenvolvimento da infância e adolescência. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
155 U81d, 44ex´s.

PAPALIA, Diane E. Desenvolvimento Humano. 8 ed. São Paulo: Artmed / Bookman, 2006. 155 P213d, 38
ex´s.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVARENGA, Elda. Gênero diversidade na escola: formação de professoras/es em gênero, sexualidade,
orientação sexual e relações étnico-raciais: estratégias metodológicas para a formação em gênero:
possibilidades teóricas-práticas. São Paulo: 2012. 370.71 G326, 01 ex´s.
FREUD, Sigmund. Um caso de histeria, três ensaios sobre a teoria da sexualidade e outros trabalhos. Rio
de Janeiro: Imago, 2006. 329 p. ISBN 85-312-0972-2. 150.1952 F889ca V.7 – 6ex.
ALVARENGA, Elda. Relações de gênero nos cotidianos escolares: a escolarização na manutenção
transformação da opressão sexista. Contagem: Santa Clara, 2007. 371.104 A473r, 05 ex´s.
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FURLANI, Jimena. Educação sexual na sala de aula: relações de gênero, orientação sexual e igualdade étnicoracial numa proposta de respeito às diferenças. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582178195/pages/-1
MAGNABOSCO, Maria Madalena; TEIXEIRA, Cíntia Maria. Gênero e diversidade: formação de educadoras/es.
Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582178249/pages/-1
LOURO, Guacira Lopes (Org.). Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. 6.ed.
Petrópolis: Vozes, 2003. 191 p. ISBN 9788532629142. 372.372 L892c 8ex.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Construção social da opressão de Gênero
- As origens da opressão sexista. Construção social e biológica do ser homem e ser mulher.
- Conceito de gênero, sexo e sexualidade.
UNIDADE II - Interseção entre a opressão de gênero/classe/etnia
- Mulheres negras
- A feminilização da pobreza
UNIDADE III- Corpo, gênero e sexualidade
- A sexualidade humana e os processos educativos;
- Diversidade sexual e preconceitos na escola
- A escola das diferenças.
UNIDADE IV - Gênero e educação
- A escola como instrumento de manutenção/transformação da opressão sexista
- Gênero e cotidianos escolares;
- A feminização do magistério.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA
Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de
ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as
atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar
o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a
disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou
práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar
20% da composição do grau final.
MÉDIA

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das
atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética
entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas
obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida
será o grau final do aluno na disciplina.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ARTE REGIONAL
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH:

Os principais movimentos artísticos como expressão culturais da realidade em diferentes épocas. O
desenvolvimento da arte através do tempo. Relações entre cultura e civilização e manifestações artísticas no
mundo moderno.

OBJETIVOS
GERAIS
- Compreender os diferentes movimentos artísticos como forma de expressão de uma realidade percebida.
Identificar as principais ideias artísticas que influenciaram as diferentes formas de expressão.
Estabelecer uma relação entre manifestações culturais e realidade social em diferentes cenários históricos.
ESPECÍFICOS
- Localizar, numa perspectiva histórico social, os principais estilos e tendências de expressões artísticas.
Reconhecer
os
principais
aspectos
da
arte
em
suas
diferentes
expressões.
- Analisar criticamente as expressões artísticas através da estética, do som e da comunicação visual.
Reconhecer
a
importância
da
arte
como
expressão
cultural
de
uma
civilização.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença. História da arte. 17.ed. Ática, 2012. 709 S237h, 26 ex´s.
SOUZA, Leonara Guimarães de. Estética e história da arte contemporânea. Rio de Janeiro: 2016. 709 S729e,
34 ex´s.
HOGEMANN, Edna Raquel. Tópicos interdisciplinares. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 370.1 H715t, 34 ex´s.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARNOLD, Dana. Introdução à História da Arte. São Paulo: Ática, 2008.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508117017/pages/_1
JANSON, Horst Woldemar; JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2009. 709 J35i, 11 ex´s.
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. História da educação brasileira. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 370.981
G425hi , 06 ex´s.
BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
BUORO, Anamelia Bueno. Olhar em construção: uma experiência de ensino e aprendizagem da arte na escola. 707 B944o – 7ex
GOMBRICH, Ernest. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC. 2000 18ª ed 709 G632h, 24 ex´s.
ARGN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 1993. 709.04 A686a, 22 ex´s.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Relações entre arte e história
- A arte como fenômeno social
- A arte moderna
- A arte contemporânea
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
MÉDIA

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das
atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.

2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: FUND DA EDUCAÇÃO DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH:

Lei 10639; Parecer 03/2004; Resolução 01/2004 do CNE; História sobre racismo; Discriminação na escola; Tipos de
linguagem; Literatura e música negras; Movimento negro e educação no Brasil; Preconceito e comportamento
social; A dívida social do Brasil com o negro.

OBJETIVOS
GERAIS
- Reconhecer e estudar a importância da cultura africana na formação sociocultural do Brasil. Reconhecer os
quilombolas como povos ou comunidades tradicionais; conhecimento dos processos históricos de luta pela
regularização dos territórios. Reconhecer e respeitar a história dos quilombos, dos espaços e dos tempos nos quais
as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos quilombolas aprendem e se educam.

ESPECÍFICOS
- Analisar a Lei 10639/2003: Proposta de plano Nacional de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana;
- Detectar o índice de desigualdades sociais promovendo, em especial, a igualdade racial, minimizando com isso as
desigualdades existentes.;
- Dinamizar o ensino da História e Cultura afro-brasileira, a fim de, promover o conhecimento à comunidade
acadêmica e ao seu entorno.
- Zelar pela garantia do direito à Educação Escolar Quilombola às comunidades quilombolas rurais e urbanas,
respeitando a história, o território, a memória, a ancestralidade e os conhecimentos tradicionais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro,
seculo XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 430 p. ISBN 8535909125. 981.53 G633h, 22 ex´s.
LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive (Org.). Quinhentos anos
de educação no Brasil. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 370.981 L864q , 22 ex´s.
HISTÓRIA dos povos indígenas e afro-descendentes. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 980.41 B186h , 117 ex´s.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E
INCLUSÃO. Plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação das
relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília, DF: MEC, 2013.
907 M665p , 05 ex´s.
CARVALHO, Marília Pinto de. Avaliação escolar, gênero e raça. São Paulo: Papirus, 2013.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810245/pages/-2
OLIVEIRA, Ivone Martins de. Preconceito e autoconceito: identidade e interação na sala de aula. São Paulo:Papirus,

170
2015 BV https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=negros
SANTOS, Yolanda Lhullier dos. Imagem do Índio: o selvagem americano na visão do homem branco. São Paulo:
IBRASA, 2000. 97 p. - 970.5 S237i -3ex
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 51.
ed. rev. São Paulo: Global, 2006. 301.0981 F894cg, 08 rx´s.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- O contexto da criação da Lei 10639;
- História e conceitos básicos sobre o racismo e seus derivados;
- Buscando caminhos nas tradições;
- Movimento negro e educação no Brasil;
- Discriminação, preconceito racial e comportamento social;
- A dívida social do Brasil com as populações negras após o 13 de maio;
- As relações raciais na escola.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2)
e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização
de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo
com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a
compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo
permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades
acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.

MÉDIA
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os
graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre
as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final
do aluno na disciplina.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

171

FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH:

Reflexões sobre os povos indígenas do Brasil, em especial os indígenas do Brasil Setentrional. Lições de sua
história, suas concepções de mundo e formas de vida. Relações da Sociedade e Estado Nacional. Desenvolver
processos educativos na ótica dos índios em interação com os não-índios. Movimento indígena e direitos
conquistados. Política Nacional de Educação Indígena. Ação pedagógica do educador e as diferenças
socioculturais e linguísticas.
OBJETIVOS
GERAIS
- Refletir sobre a complexidade das relações pluriculturais, multiétnicas e diversidade sociocultural; relacionar o
processo educativo indígena e da educação para o respeito na interação com a sociedade nacional a partir da sua
vivência e concepções do mundo

ESPECÍFICOS
- Os alunos deverão ser capazes de:
- Refletir sobre a história indígena nas diversas regiões do país;
- Reconhecer - a partir dos conceitos de cultura, etnocentrismo e relativismo, a interculturalidade como eixo central
de uma educação que necessita denotar pluriculturalismo, aceitando as diferenças e permitindo o diálogo.
- Desenvolver concepções críticas sobre a relação Sociedade e Estado em comunidades indígenas;
- Criar propostas de interação socioeducativas junto às comunidades indígenas;
- Discutir acerca dos problemas indígenas e direitos humanos no Brasil;
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HISTÓRIA dos povos indígenas e afro-descendentes. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 980.41 B186h, 117 ex´s.
SILVEIRA, Edson Damas da; SILVEIRA, Stela Aparecida Damas da. Direito fundamental e educação
indígena. Curitiba: Juruá, 2012. 371.8298081 S587d, 22 ex´s.
BERGAMASCHI, Maria Aparecida (Org.). Povos indígenas e educação. São Paulo: Mediação, 2012. 199 p. ISBN
978-85-7706-030-6. - 371.397 B487p – 44ex
LAUERHASS JUNIOR, Ludwig; NAVA , Carmen (Org.). Brasil: uma identidade em construção. São Paulo: Atica,
2007. 306 L372b, 22 ex´s.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FUNARI, Pedro Paulo; PIÑÓN, Ana. A Temática Indígena Na Escola. São Paulo: Contexto, 2011. 371.8298081
F979t , 22 ex´s.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 51. ed. rev. São Paulo: Global, 2006. 301.0981 F894cg, 08 ex´s.
GOMES, Mercio Pereira. Os índios e o brasil. São Paulo: Contexto, 2012.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447423/pages/-2
RAMOS, Fábio Pestana; MORAIS, Marcus Vinícius de. Eles Formaram o Brasil: a aventura dos descobrimentos.
São Paulo: Contexto, 2010.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572444590/pages/_1
LAUERHASS JUNIOR, Ludwig; NAVA , Carmen (Org.). Brasil: uma identidade em construção. São Paulo: Atica,
2007. 306 L372b, 22 ex´s.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 - Índio e diversidade
- Introdução;
- Aprofundamento sobre os conceitos de preconceito, discriminação, etnocentrismo, pluriculturalismo, multietnia;
diversidade sociocultural, interação sociolinguística e sociocultural.
Unidade 2 - Desenvolvimento de comunidades e etnodesenvolvimento: novas perspectivas indígenas
- Saberes índios sobre o patrimônio sociocultural e a sociedade nacional.
- Desenvolvimento social.
- Direitos humanos.
- Etnodesenvolvimento.
Unidade 3 - História e direitos dos povos indígenas
- A literatura sobre o índio no Brasil.
- Os direitos indígenas no Brasil.
- História do índio do Brasil.
- Estudos sobre a interação com a sociedade nacional a partir da vivência e concepções do mundo indígena.
Unidade 4 - Desenvolvimento de recursos didáticos para professores não-índios
- Os diferentes conceitos de educação indígena;
- Formulação de planos de ação educativa para índios urbanos e em aldeias.
- O processo educativo nas sociedades ágrafas: a produção e transmissão de saberes.
- Interculturalidade e educação
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das
atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: CONT. MET. E PRAT. DE ENSINO DE EDUC. FÍSICA
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4
CH:

- 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 pedagógicoeducacionais em movimento.

OBJETIVOS
GERAIS
- Reconstruir conhecimentos, saberes e práticas pedagógicas da Educação Física no contexto escolar;
Desenvolver uma consciência da prática reflexiva e criadora sobre o lugar do corpo na aprendizagem e na
relação crítica e participativa na realidade sociocultural; Definir a Educação Física como cultura corporal do
movimento.
ESPECÍFICOS
- Refletir sobre a evolução histórica da Educação Física Escolar e sua implicação no processo pedagógicoeducacional;
- Ressignificar saberes sobre a prática da Educação Física Escolar e sua contribuição curricular para a
reconstrução do conhecimento contextualizado e interdisciplinar;
- Desvelar o sentido humano do corpo como expressão legítima da manifestação do seu pensamento, do seu
sentimento e do seu movimento;
- Debater como o corpo concreto, presente no espaço escolar, participa das atividades pedagógico-educacionais;
Compreender a importância das atividades lúdicas no processo ensino-aprendizagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GONÇALVES, Eliane Cunha. Corporeidade e motricidade. SESES, 2016. 796.01 G635c, 22 ex´s.
FREIRE, João Batista & SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003.
613.701 F866e, 06 ex´s. http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788526277533/pages/_1
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física. São Paulo: Scipione,
2008. 613.707 F866e, 6 ex´s. http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788526276895/pages/_1
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAVALLARI, Vinícius Ricardo; ZACHARIAS, Vany. Trabalhando com recreação. 11. ed. São Paulo: Icone, 2009.
152 p. 790 C377t 3ex.
Darido, Suraya Cristina. Para ensinar educação física: possibilidade de intervenção na escola. São Paulo Papirus,
2015 BV http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530811556/pages/5
LORDA, C. Raul; SANCHEZ, Carmen Delia. Recreação na terceira idade. Rio de Janeiro: Sprint, 1999. 123 p.
790 L866r 3.ed.- 3ex.
CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. Que é lazer. São Paulo: Brasiliense, 2003. 101 p. 306.4812 C172q 3.ed. 13ex.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. 7. ed. Campinas: Papirus, 2000. 164 p. 370.116 M314la –
2ex.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Corpo e Movimento:
- Imagem e identidade corporal;
- O caminho do corpo na educação do físico.
Unidade II - Educação Física Escolar: história e tendências:
- A evolução da Educação Física Escolar;
- Tendências pedagógicas e a Educação Física Escolar como componente curricular;
- Discurso e prática pedagógica da Educação Física Escolar.
Unidade III - Motricidade humana e suas implicações na educação:
- O fazer pedagógico da Educação Física na cultura escolar;
- Atividades de expressão corporal e práticas pedagógico-educacionais: brinquedo cantado e jogos;
- As articulações lúdicas na aprendizagem: recreação e lazer.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.

MÉDIA
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização. As AV2 e AV3 abrangerão
todo o conteúdo da disciplina.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.

2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: CONT. MET. E PRAT. DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH:

Língua, linguagem, cultura. Contribuições da Linguística na reformulação prática do ensino de Língua Portuguesa. A
desconstrução do preconceito linguístico. Noção de certo e errado e as variações dialetais. 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.

OBJETIVOS
GERAIS
- Levar o futuro pedagogo a compreender o papel da língua portuguesa como língua materna que formará o
cidadão com plena competência linguística na comunicação oral, na compreensão da leitura e na produção textual
em várias modalidades de gêneros discursivos, levando em consideração os aspectos psicolinguísticos e
sociolinguísticos. Pretende-se, portanto, a participação integral do cidadão no mundo letrado. Provocar a percepção
da língua portuguesa como fonte de pesquisa e elemento integrador e essencial na formação do raciocínio verbal e
das diversas imagens comunicativas em todas as disciplinas do 2º ao 5º ano do ensino fundamental.

ESPECÍFICOS
- Compreender as diferentes concepções de língua, linguagem e cultura.
- Inferir os aspectos relevantes dessas definições, observando suas consequências para o ensino de língua
portuguesa.
- Considerar a contribuição da Linguística para o ensino de língua portuguesa.
- Identificar o papel dos fenômenos linguísticos na prática docente.
- Utilizar os fundamentos teórico-metodológicos das correntes linguísticas estudadas na prática pedagógica numa
perspectiva mais precisa e abrangente dos fenômenos linguísticos.
- Compreender as implicações que o preconceito linguístico acarreta na relação ensino-aprendizagem no âmbito
sociolinguístico.
- Entender todos os gêneros discursivos nas modalidades oral, escrita, verbal e não- verbal como objeto essencial
do ensino da língua portuguesa.
- Determinar objetivos, habilidades e competências, conteúdos, técnicas e recursos coerentes com as diretrizes
atuais do ensino de língua portuguesa.
- Promover situações práticas de ensino-aprendizagem coerentes com as propostas curriculares vigentes (PCNs)
- Compreender a importância da literatura infanto-juvenil no processo ensino-aprendizagem.
- Considerar a gramática numa perspectiva de base estruturante para a leitura , a escrita e a fala.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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FONSECA, Letícia; SCORZONI, Marília. Conteúdo, metodologia e prática de ensino de língua portuguesa. Rio
de Janeiro: SESES, 2016. 469.8 F676c, 22 ex´s.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo:
Contexto, 2010. 469 K76l , 25 ex´s.
MOURA, Marilda Franco de. Linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: SESES,
2016. 410 M929l, 22 ex´s.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. 14. ed. São Paulo:
Cortez, 2009. 245 p. ISBN 978-85-249-0982-5. - 469.5 T779g- 2ex
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística. Scipione: São Paulo,2002. 372.414 C131a, 10 ex´s.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática. Ensino Plural. Editora Cortez: São Paulo,2003. 469.5 T779gr, 07 ex´s.
GERALDI, João Wanderley (Org.). Texto na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006. 469.07 G354t, 07 ex´s.
GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua portuguesa. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 469.5 G184l, 26 ex´s.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I
- Linguagem, cultura e concepção sociointeracionista.
Unidade II
- Análise dos mitos da língua portuguesa e do preconceito linguístico para desmitificar conceitos inadequados com
relação ao estudo da língua portuguesa e desconstruir a discriminação social.
Unidade III
-Análise e reflexão sobre a contribuição da Linguística como ciência da linguagem na prática docente
- Noção de certo e errado na prática pedagógica da LP. Diferenças dialetais.
Unidade IV
- Expressão oral e escrita: gêneros discursivos como objeto de ensino e o texto como unidade significativa.
- Noção de certo e errado na prática pedagógica da LP. Diferenças dialetais.
- Inter-relação entre os diferentes gêneros discursivos: poesia, teatro, cinema, música, charge, receitas, manuais de
instrução, chats educacionais, conversas em intermetes e todas as demais modalidades textuais que envolvam as
diferentes áreas de conhecimento
- Utilização do texto literário como prática recriadora de novos significados. A leitura, a produção textual e a fala
como práticas discursivas e sociais.
Unidade V
- A análise da gramática numa perspectiva produtiva de suporte para a compreensão da leitura e a produção textual
escrita e falada.
- Análise e reflexão sobre a construção dos elementos de coerência e coesão textual na utilização da LP.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA
Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2)
e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização
de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo
com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a
compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo
permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades
acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
MÉDIA
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os
graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o
grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: CONTEÚDO, METODOLOGIA E PRÁTICA DO ENSINO DA
MATEMÁTICA
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH:

Os conhecimentos de números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação,
sob a perspectiva do seu ensino na escola básica e num contexto de resolução de problemas. Abordagem de
conteúdos dos diferentes campos da matemática tratados a partir da sua didática específica e articulados com
outros conhecimentos. Os recursos e opções metodológicas na formação de alunos matematicamente
competentes. O planejamento e avaliação em matemática.
OBJETIVOS
GERAIS
Reconhecer os conceitos matemáticos, abordados nos anos iniciais da escolaridade básica, num contexto de
resolução de problemas, bem como as questões didáticas e curriculares, ampliando assim o conhecimento do
pedagogo na área de ensino da matemática.
ESPECÍFICOS
- Reconhecer a relevância dos conceitos e metodologias de ensino de matemática para a formação de alunos
matematicamente competentes;
- Identificar conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e seus processos de ensino e
aprendizagem;
- Estabelecer significados para práticas, conteúdos e recursos metodológicos trazendo à tona novas leituras com
novos enfoques para o ensino da matemática necessários à vida do cidadão.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CABANAS, Maria Inmaculada Chao. Conteúdo, metodologia e prática do ensino da matemática. Rio de
Janeiro: SESES, 2016. 510.7 C112c, 22 ex´s,
SILVA, Vicente Eudes Veras da. Tendências em educação matemática. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 510.1
S586t, 34 ex´s.
LIMA, Mário Luiz Alves de. Matemática básica. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 510 L732m, 24 ex´s.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SILVA, Vicente Eudes Veras da. História da matemática. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 104 p. (Livro Próprio
Estácio). ISBN 978-85-5548-298-4. - 510.9 S586h – 12ex
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André e PERNAMBUCO Marta Maria. ENSINO DE CIÊNCIAS:
fundamentos e Métodos. Cortez Editora, 2003. S. Paulo. SP. 372.35 D355e – 2ex
POLYA, George. Arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Rio de Janeiro:
Interciência, 2006. 510.7 P781a , 02 ex´s.
TAHAN, Malba. O Homem Que Calculava. Editora Record. 2003. S. Paulo. SP. B869.3 T128h, 02 ex´s.
FERNANDES, Denise Candal Reis. Fundamentos da matemática. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 510 F363f, 10
ex´s.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Unidade 1 - Os campos da matemática
- Conceito de Número e Sistema de Numeração
- As operações num contexto de resolução de problemas
- Espaço e Forma
- Frações e Números Decimais
- Grandezas e Medidas
- Tratamento da Informação
Unidade 2 - A matemática e seu ensino
- Os jogos na aula de Matemática
- A resolução de problemas
- O Livro Didático de Matemática: recurso no processo de ensino aprendizagem
- Metodologias de ensino em Matemática: as tecnologias como recurso à aprendizagem
Unidade 3 - Planejamento e Avaliação em Matemática
- O que avaliar em matemática
- O planejamento da aula de matemática
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.

MÉDIA

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PRÁT.DE ENS. E ESTÁG. SUP. EM DOCÊN.EDU. INFANTIL
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH:102

A contribuição do campo de estágio para o olhar pesquisador do aluno. A ação docente observação-atuação numa
perspectiva crítico-reflexiva. Aspectos fundamentais na produção e organização de relatório. Competências e
habilidades necessárias à formação de professores para a educação infantil. Elaboração de um projeto de atuação
pedagógica com crianças de educação infantil baseado nas múltiplas linguagens da infância. Relato da experiência
docente baseado na auto-observação e na valorização da fala das crianças durante as atividades.
OBJETIVOS
GERAIS
Possibilitar a construção de um olhar pesquisador que favoreça a percepção das dimensões: física, filosófica,
pedagógica, dentre outras, presentes em uma instituição de educação infantil, fornecendo subsídios teóricos e
práticos para a formação do docente em educação infantil para que ele possa construir uma pratica que reflita o
respeito pela criança enquanto cidadã possuidora de direitos constitucionais.
ESPECÍFICOS
- Favorecer a observação sistemática do cotidiano, em seus múltiplos aspectos, identificando o eixo temático da
instituição escolhida para a realização do estágio;
- Construir junto com a turma um roteiro de observação dos aspectos da instituição;
- Esclarecer os aspectos importantes na construção de um relatório de estágio, através da elaboração de registros
críticos-reflexivos;
- Refletir a respeito das principais ações de um educador para a infância: o cuidar e o educar no cotidiano do
trabalho com as crianças de 0 a 5 anos.
- Planejar, desenvolver e avaliar propostas pedagógicas para o trabalho na creche valorizando o brincar como
atividade principal da infância.
- Indicar caminhos possíveis para a elaboração de uma proposta pedagógica para diferentes realidades e novos
desafios, a partir do reconhecimento das múltiplas linguagens da infância e da organização do tempo e do espaço.
- Analisar criticamente o desenvolvimento das atividades realizadas nas instituições, ressaltando: o planejamento, a
prática pedagógica e a dimensão gestora (coordenação, supervisão, direção, etc.) no que se refere ao
acompanhamento da prática docente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Maria Carmen e HORN, Maria da Graça de Souza. Projetos pedagógicos na educação Infantil. Porto
Alegre: Artmed, 2008 372 B238p 22ex
REDIN, Marita Martins; BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Planejamento, práticas e projetos pedagógicos na
educação infantil. Porto Alegre, RS: Mediação, 2012. 372.21 R317p 23ex
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 54.ed. Rio de Janeiro: Paz &
Terra, 2016. 370.115 F866p 22ex
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEE, Helen L.; BOYD, Denise. A Criança em desenvolvimento. 12. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011. 567 p 155.4 B414c – 3ex
KRAMER, Sônia (Org.) et al. Infância e educação infantil. 9. ed. Campinas: Papirus, 2010. 372.21 K89i 6ex
MOYLES, Janet R. Fundamentos da educação infantil: enfrentando o desafio. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 372
M938f 8ex
ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde (Org.). Fazeres na educação infantil. 11. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez,
2009. 372.218 F287 6ex
BASSEDAS, Eulalia; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre:
ARTMED, 2009. 370.1523 B318a 2ex.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I – A construção de um olhar pesquisador: a observação do cotidiano nas instituições de
educação infantil
- A escolha do lugar para a pesquisa-estágio;
- A construção do olhar pesquisador do educador e da educadora responsável pelo trabalho na creche e
instituições de educação infantil;
- O cuidar e o educar no cotidiano do trabalho com as crianças de 0 a 5 anos;
- O caderno de campo e as relações observador-observado;
- A percepção do tempo e do espaço - a “rotina” e as atividades de trabalho no ambiente de educação infantil em
suas varias faces: instrumentos de liberdade ou prisão para crianças.
Unidade II - A elaboração da proposta pedagógica: pedagogia de projetos
- A criança de 0 a 5 anos e as múltiplas linguagens: corpo-movimento, música, jogos e brincadeiras, dramatização
e contação de histórias.
- Os caminhos possíveis para a elaboração de uma proposta pedagógica, diferentes realidades, novos desafios e
as diferentes áreas: língua escrita, matemática, ciências e artes.
- Organização de atividades significativas.
Unidade III – Vivendo o cotidiano – o relato da prática e auto-avaliação crítica
- Respeito ao ritmo de cada criança – a compreensão das especificidades de cada faixa-etária e de suas
experiências culturais
- A auto-observação: percepção de suas próprias ações pedagógicas partindo dos referenciais teóricos estudados.
- Troca de experiências cotidianas: dificuldades e sucessos
- Projeto Politico Pedagógico
- Elaboração de relatório contemplando as ações propostas, as relações estabelecidas, as dificuldades
encontradas e, sobretudo, as considerações pessoais sobre a realidade observada e a experiência vivida no
estágio.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA
Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
A avaliação será feita no decorrer do processo para que o aluno possa ter o melhor
desempenho possível nas instituições onde estiver realizando seu estágio. Para uma
avaliação final da disciplina será levado em consideração o relatório de estágio elaborado de
acordo com as orientações fornecidas e a regulamentação de estágio. Esse relatório deverá
ser entregue entre a AV2 e a AV3 e para sua aprovação seguirá as normas institucionais.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0,
2. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
3. Cumprir a carga horária de campo da disciplina.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
MÉDIA
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
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1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO IV
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 4º
CH: 36

A especificidade do conhecimento científico no âmbito da Educação. A Pedagogia como ciência da Educação. As
abordagens teórico-metodológicas da pesquisa em educação. Pesquisas qualitativas e quantitativas em Educação.
Instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados nas pesquisas qualitativas e quantitativas.

OBJETIVOS
GERAIS
- Apropriar-se dos processos envolvidos nas diferentes etapas da pesquisa em educação, com destaque para a
elaboração de estratégias de documentação, relativas à identificação e busca de fontes secundárias, tais como:
documentos governamentais, legislação e publicações científicas da área.
- Analisar a especificidade do conhecimento científico produzido na área da Educação: o caráter científico da
Pedagogia; as abordagens teórico-metodológicas mais frequentemente adotadas e seus desdobramentos para a
prática investigativa do aluno e do educador; o design e os elementos constitutivos da pesquisa (o tema/problema
de investigação, o referencial e a metodologia)

ESPECÍFICOS
- Distinguir a especificidade da Pedagogia como ciência da Educação
-Avaliar as consequências que o caráter eminentemente práxico e ideológico da Educação trazem para a definição
da abordagem teórico-metodológica adotada nas pesquisas da área.
- Analisar a produção científica desenvolvida na área da educação.
- Analisar as diferentes abordagens teórico-metodológicas presentes na pesquisa educacional no Brasil.
- Caracterizar as abordagens quantitativas e qualitativas na pesquisa em educação e as perspectivas e os
desdobramentos que elas trazem para a prática investigativa do aluno e do educador.
- Identificar os instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados nas pesquisas qualitativas e quantitativas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.42 G463c 49ex
GAMBOA, S. S. Pesquisa educacional: quantidade/qualidade. São Paulo: Cortez, 1995. 370.78 S237p 8ex
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2002. 001.42 S498m 38ex
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada.
Curitiba: InterSaberes, 2014. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128992/pages/-2
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica-fundamentos técnicos.
18. ed. São Paulo: Papirus, 2007. 001.42 C331c 2ex
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 9. ed.
Campinas: Papirus, 2007. 370.78 F287p 24ex
PIMENTA, Selma G. (org.). Pedagogia, Ciência da Educação. São Paulo: Cortez, 1996. 371.3 P644p 25ex
MINAYO, Maria Cecilia de Souza (org.); MINAYO, Maria Cecilia de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 31 ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 300.72 M663p 22ex
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Educação, pedagogia, ciência e atuação do pedagogo
Unidade II - Procedimentos científicos de busca de conhecimento e guarda de informações (documentação)
1. As estratégias de documentação, relativas à identificação e busca de fontes secundárias.
2. Conhecendo a produção científica em educação, realizando o levantamento bibliográfico e elaborando as
referências bibliográficas de acordo com as normas técnicas da ABNT.
3. A elaboração do fichamento
Unidade III: A pesquisa em educação no Brasil: histórico, referenciais teóricos e metodologias.
1. A pesquisa em educação no Brasil: histórico, principais paradigmas e suas implicações para o desenvolvimento
da pesquisa e para a formação de educadores.
2. Pesquisas quantitativas e qualitativas em educação: características e dimensões metodológicas (seleção de
sujeitos, técnicas de coleta e de análise de dados). A complementaridade dos métodos quantitativos e qualitativos
nas pesquisas em educação.
3. A pesquisa em educação, seu design e seus elementos constitutivos (o objeto de investigação, o referencial e a
metodologia adotados)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
MÉDIA

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o
grau final do aluno na disciplina.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO V
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 5º CH:

O Memorial Descritivo e o desenvolvimento dos passos introdutórios do Trabalho Monográfico contendo: a temática a
ser adotada, o problema a ser investigado e uma introdução ao referencial teórico-metodológico pretendido.

OBJETIVOS
GERAIS
. Dominar as etapas da pesquisa e os processos necessários à construção do conhecimento científico.
. Desenvolver, sistematizar e consolidar um trabalho de síntese - o Memorial Descritivo - levando-se em conta o
conhecimento e as informações quem vem sendo acumuladas desde a disciplina de PPE1.
ESPECÍFICOS
. Compreender o sentido e as etapas do trabalho monográfico e do projeto de pesquisa que o antecede.
. Reconhecer os elementos introdutórios - essenciais e constitutivos - da pesquisa: o objeto de estudo, o problema e o
referencial teórico-metodológico.
- Apropriar-se dos procedimentos de identificação e busca de fontes secundárias, tais como: documentos
governamentais, legislação e publicações científicas da área.
- Realizar uma publicação do assunto alvo da pesquisa para o TCC, com base na realização de um levantamento
bibliográfico inicial e do estudo em profundidade os documentos selecionados.
- Elaborar um Memorial Descritivo que contenha o registro desta problematização inicial do Trabalho Monográfico,
visando: a definição do tema/problema e do referencial teórico metodológico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.42 G463c – 49ex
RUDIO, F. Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 1986. 001.42 R916i – 22ex
PINOLA, Andréa Regina Rosin; BORTOLOTI, Karen Fernanda. Pesquisa e prática em educação V. Rio de Janeiro:
SESES, 2016. 370.7 P657p – 22ex
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica-fundamentos técnicos.
18. ed. São Paulo: Papirus, 2007. 001.42 C331c – 2ex
DESLANDES, Suely Ferreira; MINAYO, Maria Cecilia de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 29. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 300.72 M663p – 19ex
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 9. ed.
Campinas: Papirus, 2007. 370.78 F287p – 24ex
GIL, Antonio Carlos . Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 300.72 G463m – 6ex
KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada.
Curitiba: InterSaberes, 2014. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128992/pages/-2

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Introdução à elaboração do Memorial Descritivo
- A definição e o sentido do Trabalho Monográfico
- As etapas do Trabalho Monográfico
- O que é um projeto de pesquisa
Unidade II - O Projeto de Pesquisa - primeiros passos
- O tema/problema - definições, sentidos e principais escolhas
- O referencial teórico-metodológico - definições, sentidos e principais escolhas
Unidade III - A elaboração do Memorial Descritivo
- O processo de construção do objeto de investigação contendo o registro do tema/problema e do referencial
teórico-metodológico pretendido

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de 3 etapas: AV1; AV2; AV3.
A AV1 deverá contemplar os conteúdos e as atividades desenvolvidas até a sua realização.
Como sugestão indicamos a elaboração de um Relatório denominado "Levantamento
Bibliográfico Inicial" sobre o tema escolhido, contendo:
> a definição do tema a ser trabalhado
> os tipos de documentos envolvidos no levantamento sobre tal tema: artigos científicos em
periódicos da área, artigos de congressos e eventos, livros, legislação, etc.
> o registro do percurso realizado
> a seleção de 10 referências bibliográficas para posterior aprofundamento

MÉDIA

Na AV2 deve ser entregue o "Memorial Descritivo" tendo em vista as etapas e os conteúdos
assinalados nos Objetivos Específicos. Por se tratar de momento de síntese, o papel do
docente deverá ser o de condutor e facilitador do processo assim como o identificador de
atividades complementares que se façam necessárias.
Os alunos que, por ventura, forem fazer a AV3 deverão revisar o Memorial Descritivo
entregue na AV2, complementando-o, aprofundando-o e/ou aprimorando-o de acordo com as
observações de correção do professor.
Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além das provas
discursivas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não
poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Doc.
Do Ensino Fundamental
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 5º CH:

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. Abordar as
implicações dos modelos teóricos sobre os conceitos no dialógica 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.

OBJETIVOS
GERAIS
Orientar-se por princípios éticos, superação de preconceitos, aceitação da diversidade do outro e da capacidade
de todos de aprender.
Através de projetos de ensino/aprendizagem, estabelecer relações com outras áreas do conhecimento objetivando
ações coletivas e a valorização do princípio da interdisciplinaridade.
Considerar o estágio como um espaço de aprendizagens e de saberes e de formação de atitudes críticas na busca
de uma pedagogia significativa.

ESPECÍFICOS
Construir sua identidade como professor, ligada a sua história pessoal.
Assumir uma postura crítica diante da realidade social da escola: visando a transformação dessa realidade,
desenvolvendo novas formas de interação e de trabalho escolar e estabelecendo uma relação dialógica entre a
teoria e a prática.
Através de um relatório final das atividades, apresentar uma análise da realidade do cotidiano escolar e sugestões
de melhoria do processo educacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HOGEMANN, Edna Raquel. Tópicos interdisciplinares. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 370.1 H715t – 34ex
MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos Como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e – 34ex
PIMENTA, Selma Garrido. Pedagogia: ciência da educação? 6.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 371.3 P644p – 25ex
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BURIOLLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 378.198 B958e – 2ex
ZABALA, Antoni. Prática educativa:: como ensinar. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 224 p. - 370 Z12p – 7ex
SANTOS, Jurandir dos. Educação profissional & práticas de avaliação. 2. ed. São Paulo: Editora Senac São
Paulo, 2011. 207 p. ISBN 978-85-7359-983-1. - 370.113 S237e 2.ed. – 22ex
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). Prática de ensino e o estágio supervisionado. 8. ed. Campinas: Papirus,
2002. 370.733 P598p – 17ex
ALMEIDA, Claudia Mara de; Soares, Kátia Cristina Dambiski. Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental: aspectos históricos e legais da formação. Curitiba: InterSaberes, 2012. BV.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121986/pages/-2

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 Unidade:
- A partir de proposições reflexivas, esta unidade faz uma retrospectiva educativa do último século; aponta
caminhos de superação da crise atual. Como os professores vivem sua profissão e reflexões. O pesquisar a
realidade escolar desenvolve nos futuros professores uma atitude investigativa que trabalha com a mediação entre
o conhecimento socialmente acumulado e os saberes produzidos nos contextos vividos.
2 Unidade:
- Apresenta as diferentes concepções de conhecimento e suas consequências nas práticas pedagógicas. Os
modelos pedagógicos influenciam o fazer do professor em sala de aula e mesmo de forma inconsciente, sempre
pressupões uma concepção de ensino e aprendizagem que determina sua compreensão dos papéis de professor e
aluno, da metodologia, da função social da escola e dos conteúdos a serem trabalhados.
3 Unidade
- Saber e o saber fazer do professor: a importância do professor dominar os saberes pedagógicos. Os saberes
necessários para uma sólida formação teórica e as relações teoria e prática que proporcionam as condições para o
saber fazer dos professores nas áreas de conhecimento que atuam.
- Competências: uma visão construtivista, a importância de trabalhar problemas e projetos, propor desafios,
mobilizar conhecimentos.
- Sala de aula: Espaço de construção do conhecimento para o aluno e de pesquisa e desenvolvimento profissional
para o professor.
- Avaliação escolar: desafios e perspectivas. Discutir que os procedimentos de avaliação são um precioso e
imprescindível elemento para conhecer e entender o que acontece na escola.
4 Unidade
- Esta unidade busca trabalhar com a importância dos relatos de experiências, projetos, pesquisas nos estágios, por
acreditar que os mesmos se transformam em espaços de aprendizagens e de saberes.
- Considerações sobre a legislação de estágio no Brasil.
- Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996 do artigo 61º ao 67º

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
FREQUÊNCIA

MÉDIA

A avaliação será feita no decorrer do processo para que o aluno possa ter o melhor
desempenho possível nas instituições onde estiver realizando seu estágio. Para uma
avaliação final da disciplina será levado em consideração o relatório de estágio elaborado de
acordo com as orientações fornecidas e a regulamentação de estágio. Esse relatório deverá
ser entregue entre a AV2 e a AV3 e para sua aprovação seguirá as normas institucionais.
Procedimentos da Avaliação Contínua:
1 Unidade:
-Questionário sobre a formação e atualização que os professores fazem.
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-Mini seminários dos textos indicados para a leitura.
-Início da confecção do portfólio individual para registro das produções e conhecimentos
elaborados.
2 Unidade:
-Estudo de casos de situações trazidas do cotidiano da sala de aula estagiada.
-Continuação da confecção do portfólio.
3 Unidade:
-Mini seminários dos textos indicados para leitura.
-Entrevista com os professores da sala de aula estagiada sobre as concepções de ensinar e
aprender, elaboração de projetos para auxiliar o professor em sala de aula.
4ªUnidade:
- Avaliar o Portfólio: atividades, as reflexões feitas e a organização do mesmo, contendo
todas as atividades elaboradas no decorrer do semestre.
A avaliação será feita no decorrer do processo para que o aluno possa ter o melhor
desempenho possível nas instituições onde estiver realizando seu estágio. Para uma
avaliação final da disciplina será levado em consideração o relatório de estágio elaborado de
acordo com as orientações fornecidas e a regulamentação de estágio. Esse relatório deverá
ser entregue entre a AV2 e a AV3 e para sua aprovação seguirá as normas institucionais.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0,
2. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
3. Cumprir a carga horária de campo da disciplina.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Planejamento Educacional
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 5º CH:

- Planejamento escolar e a visão educacional; concepções do planejamento participativo e estratégico;
fundamentação teórico-metodológica do Projeto Político Pedagógico; fundamentação, abrangência e
características do plano de ensino-aprendizagem.

OBJETIVOS
GERAIS
- Destacar a importância do planejamento escolar com vistas à promoção de uma ação educativa crítica, reflexiva
e emancipatória.
ESPECÍFICOS
- Relacionar o planejamento escolar com o sistema educacional vigente;
- Identificar o planejamento participativo e estratégico; Determinar as possibilidades de aplicação na escola;
- Verificar o projeto politico-pedagógico da escola como elemento fundamental para a prática educativa;
Reconhecer as partes integrantes do plano de ensino e aprendizagem e sua relação com o planejamento escolar

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto políticopedagógico. 13. ed. São Paulo: Libertad, 2006. 371.207 V331p – 60ex
LIBÂNEO, J. Carlos. OLIVEIRA, J. Ferreira e TOSCHI, M. Seabra (Org.). Educação escolar: política, estrutura e
organização. São Paulo: Cortez, 2003. 370.1 L694e – 23ex
ROSIN, Andréa; FONSECA, Letícia (Co-autor). Avaliação da aprendizagem. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
370.1523 R821a – 44ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método no processo
pedagógico. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2000.
GODINHO, Marília; MAFFEI, Gabriela; SEDANO, Valéria. Planejamento educacional. Rio de Janeiro: SESES,
2016. 128 p. (Livro Próprio Estácio). ISBN 978-85-5548-382-0. - 371.207 G585p – 22ex
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e – 34ex
CANDAU, Vera Maria (Org.). Reinventar a escola. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 370.1 C219r – 32ex
CERVI, Rejane Medeiros. Planejamento e avaliação educacional. Curitiba: InterSaberes, 2013. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582125076/pages/-2
PERRENOUD, Philippe et al. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o
desafio da avaliação. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 370.71 P455c – 22ex
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
INTRODUÇÃO _ Planejamento: papéis e/ou funções do ato de planejar, conceitos, níveis e dimensões.
UNIDADE I - PLANEJAMENTO ESCOLAR E A INTERFACE COM O SISTEMA EDUCACIONAL
- O processo de planejamento escolar;
- Fundamentos;
- Objetivos;
- Características;
- Atores sociais
UNIDADE II - PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E ESTRATÉGICO
- A gestão participativa: contrapontos entre a visão clássica e a tendência da ação colaborativa e emancipatória
- O planejamento participativo: características e implicações na escola;
- O planejamento estratégico: limites e possibilidades de aplicação na realidade escolar
UNIDADE III_ PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
- Conceituação;
- Finalidade;
- Etapas da elaboração;
- Marco referencial;
- Diagnóstico;
- Formas de atuação/programação
UNIDADE IV – PLANO DE ENSINO_ APRENDIZAGEM
- Conceituação e abrangência;
- Finalidade;
- Partes que o compõem

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida
será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de
História e Geografia
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 5º
CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
1. Compreender a trajetória da História e da Geografia enquanto disciplinas escolares em seus aspectos
constitutivos centrais.
2. Entender os conceitos integradores da História e da Geografia no sentido de identificar as possibilidades de
seu uso para um processo de ensino e aprendizagem significativo.
3. Conhecer o campo epistemológico da História e da Geografia em diálogo com as tendências teóricas,
curriculares e metodológicas de ensino para as sérias iniciais da Educação Fundamental.
4. Aprender a planejar sua prática docente a partir da análise critica de materiais e recursos didáticos e
específicos do conhecimento histórico e geográfico escolar.

ESPECÍFICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Compreender a dinâmica da sociedade capitalista contemporânea;
Analisar a constituição da História e da Geografia em saber escolar.
Identificar os conceitos de tempo, história, memória, espaço, geografia, grupos sociais, trabalho, cultura e
linguagem;
Identificar o positivismo enquanto corrente filosófica e relacionar sua influência na história, na geografia e
na organização do espaço/tempo escolar;
Desenvolver a capacidade de criação de vínculos entre o tempo/espaço presente e passado;
Identificar os processos de elaboração do conhecimento histórico e geográfico;
Planejar e avaliar atividades em história e geografia;
Analisar criticamente o material didático em história e geografia (livros, vídeos, filmes, gibis, revistas,
jornais, softwares etc.);
Aprender a produzir o material didático necessário à disciplina de forma individual e coletiva;
Descobrir alternativas metodológicas para o ensino da geografia e da história.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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Rio de Janeiro: SESES, 2016. 910.7 A447 – 22ex
ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1998. 910.7 R824g – 15ex
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. São Pauto: Record,
2000. 330 S237p – 2ex
VESENTINI, José William (Org.). Geografia e ensino: textos críticos. 4. ed. Campinas: Papirus, 1995.
Fantin, Maria Eneida. Análise e produção de textos didáticos para o ensino de geografia/Maria Eneida Fantin. Curitiba: InterSaberes,2013. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128886/pages/5
PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do ensino de história e geografia. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.3.ed.
2010 907 P419m – 7ex
MOREIRA, Claudia Regina Baukat Silveira. Didática e avaliação da aprendizagem no ensino de história.
Curitiba: InterSaberes, 2012. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582124581/pages/-2
FATIN, Maria Eneia. Metodologia do ensino de geografia. Curitiba: InterSaberes, 2013. 370.733 F216m – 22exs
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582125182/pages/5

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conceitos e História
- A compreensão da dinâmica da sociedade capitalista contemporânea;
- A história da História e da Geografia como disciplinas escolares;
- O positivismo histórico e geográfico.

UNIDADE II - O tempo e o espaço didático
- Conceito de tempo: durações e concepções;
- Conceito de espaço: natureza X cultura;
- A historicidade do espaço socialmente construído;
- Outros conceitos estruturantes da História e Geografia: grupos sociais, memória, e localidade.
UNIDADE III - A construção do conhecimento histórico e geográfico
- O ensino e aprendizagem da História e da Geografia;
- Processos de avaliação de aulas de História e de Geografia;
- Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).

UNIDADE IV– Planejamento didático no ensino de história e geografia.
- Critérios para seleção de conteúdos e metodologias em História e Geografia;
- Análise e crítica do livro didático e de outros materiais pedagógicos;
- Produção de material didático em História e Geografia.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2)
e Avaliação 3 (AV3).

MÉDIA
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização
de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo
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com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a
compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo
permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades
acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o
grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino de
Ciências e Educação Ambiental
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 5º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
Analisar as relações entre Educação Ambiental e Ensino de Ciências Refletir sobre a importância da educação
científica e da educação ambiental nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
ESPECÍFICOS
- Conhecer as origens das ciências, discutindo suas relações com as outras formas de conhecimento.
- Caracterizar o conhecimento científico em uma realidade histórica e contextualizada.
- Atualizar conceitos que são desenvolvidos em Ciências Naturais e na Educação Ambiental nas séries iniciais do
ensino fundamental.
- Identificar relações entre Educação ambiental e Cidadania
- Apresentar alternativas metodológicas para o ensino das ciências naturais e Educação Ambiental nas séries
iniciais do ensino fundamental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CIÊNCIAS do ambiente. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 500 C569 – 81 ex
SUSTENTABILIDADE. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 333.72 S964 – 87 ex
EDUCAÇÃO ambiental. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014 304.207 E24 – 157 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DELIZOICOV, Demetrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de ciências: fundamentos
e métodos. 4. ed. Cortez, 2012. 372.35 D355e – 2 ex
GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. 6. ed. Peirópolis, 2009. 304.207 G125p – 6 ex
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecícila Focesi (Ed.). Educação ambiental e
sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005. 304.207 P557e 40 ex
TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Educação ambiental: natureza, razão e história. São Paulo: Autores
Associados, 2004. 304.207 T757e – 2 ex
ZAKRZEVSKI, Sônia Balvedi; BARCELOS, Valdo. Educação ambiental e compromisso social: pensamentos e
ações. Erechim, RS: EDIFAPES, 2004. 304.207 Z21e – ex 2
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1- O conhecimento científico e o ensino das ciências naturais
- Senso comum e atitude científica
- O que é ciência
- Concepções de ciência
- O ensino das ciências naturais: fases e tendências dominantes
Unidade 2 - Educação Ambiental: contextualização, conceitos, objetivos e finalidades
- A Educação Ambiental e seus conceitos básicos e principais tendências
- As diferentes áreas de conhecimento relacionadas com a Educação Ambiental
- Questões sobre degradação ambiental e desenvolvimento sustentável
Unidade 3 - O processo ensino-aprendizagem das Ciências Naturais e da Educação Ambiental
- As unidades programáticas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): conteúdo e metodologia
- A interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no Ensino de Ciências Naturais
- Educação Ambiental enquanto tema transversal
Unidade 4 - Ciências e Educação Ambiental e as práticas de ensino
- Planejamento, seleção e organização de conteúdos: o livro didático de Ciências Naturais
- A prática da Educação Ambiental: elaboração de projetos
- As Tecnologias da Informação e Comunicação articuladas ao Ensino de Ciências

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.

MÉDIA

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos e
Educação Popular
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 5º CH:

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 na
modalidade. O material didático para a EJA.

OBJETIVOS
GERAIS
- Compreender a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Popular na sua perspectiva histórica, política
e legal; Conhecer os principais fundamentos e princípios teórico-metodológicos da EJA; Conhecer o pensamento e
a pedagogia freireana no contexto da EJA e da Educação Popular; Analisar materiais didáticos, projetos e
experiências da EJA, considerando avanços e retrocessos.

ESPECÍFICOS
- Refletir sobre a legislação atual da EJA: o parecer CEC/CNE 11/2000;
- As políticas públicas para a área;
- Identificar as iniciativas de EJA no âmbito da sociedade civil;
- Identificar os desafios metodológicos na EJA: a construção docente e discente do conhecimento.
- Refletir sobre a formação do educador frente as particularidades da EJA.
- Categorizar os princípios da pedagogia freireana;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FUNDAMENTOS da educação de jovens e adultos e educação popular. Rio de Janeiro: Universidade Estácio
de Sá, 2014. 374 F981 – 23 ex
MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos Como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e – 34 ex
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. 7.
ed. São Paulo, Libertad, 2000. 371.207 V331p – 60 ex

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 370.19 F866o – 8 ex
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (Org.). Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 11.
ed. Cortez, 2010. 374 E21 – 5 ex
PAIVA, Jane; OLIVEIRA, Ines Barbosa de (Org.). Educação de jovens e adultos. Petrópolis: De Petrus et Alii,
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2009. 374 P149e – 6 ex
PICONEZ, Stela C. Bertholo. Educação escolar de jovens e adultos. 7. ed. Campinas: Papirus, 2009. 374 P598e
– 2 ex
BASEAGIO, Leandro Luiz. Educação de jovens e adultos: problemas e soluções. Curitiba: InterSaberes, 2012.
BV http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127056/pages/-2

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Abordagem histórica da EJA no Brasil
- As primeiras campanhas de alfabetização nos anos de 1940.
- Educação de Adultos e Cultura Popular - as experiências da Educação Popular nos anos de 1960.
- O MOBRAL e o Ensino Supletivo.

Unidade II - Legislação e Políticas Públicas em EJA no Brasil.
- A EJA na Constituição de 1988 e na LDB 9394/96.
- As conferências internacionais: Hamburgo, Jomtiem e Dakar.
- As Diretrizes Curriculares Nacionais - O Parecer CEB/CNE 11/2000.

Unidade III - O pensamento politico-pedagógico freireano e a Educação Popular.
- Trajetória intelectual de Paulo Freire: obra e vida.
- Conceitos freiranos da Educação Popular: autonomia, conscientização e libertação.
- A EJA e a Educação Popular numa perspectiva freireana.

Unidade IV - Princípios Pedagógicos e especificidades da EJA.
- As características dos alunos da EJA: mundo do trabalho e identidades juvenis.
- Currículo e Práticas Curriculares de alfabetização na Educação de Jovens e Adultos.
- Diferentes ações desenvolvidas na EJA: experiências curriculares e materiais didáticos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).

MÉDIA

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Educação
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 5º CH:

A pesquisa e a prática na formação docente; a importância da relação teoria prática na produção do conhecimento
a sala de aula como espaço de pesquisa e de construção da identidade profissional; o saber fazer pedagógico na
educação básica; na educação; uma nova postura docente frente a diversidade, desigualdade social e inclusão.

OBJETIVOS
GERAIS
- Aprofundar os conhecimentos sobre questões relativas à: diversidade, desigualdades sociais e inclusão. Analisar
as contradições e mediações decorrentes da implantação de Projetos Educacionais no Sistema Educacional da
Educação Básica Público e Privado. Refletir sobre a importância de uma postura docente diferenciada diante do
contexto da sociedade contemporânea.
ESPECÍFICOS
-Identificar os fundamentos da Educação Inclusiva.
-Reconhecer as características dos alunos do Atendimento Educacional Especializado.
-Identificar as estratégias, suportes, meios e mediações, adequados para o trabalho pedagógico com alunos com
diferentes tipos de deficiência.
-Elaborar as adaptações no currículo e de acesso ao currículo necessárias para o desenvolvimento do trabalho
pedagógico na perspectiva inclusiva.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
EDUCAÇÃO Especial. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 200 p. (Livro Próprio Estácio/UNISEB) 371.9 E21 - 48.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e – 34 ex
STAINBACK S. & STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 2008 370 S782i
2008 – 28 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, Rosita Edler. A nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 2007. 371.9 C331n – 2 ex
FERREIRA, Maria Elisa Caputo; GUIMARÃES, Marly. Educação inclusiva. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 158 p. 371.9 F383e – 5ex
VASCONCELOS, Renata Nunes. Pluralidade cultural e inclusão na formação de professoras e
professores: gênero, sexualidade, raça, educação especial, educação indígena, educação de jovens e
adultos. São Paulo: Formato, 2004.
GONZÁLEZ, Eugenio et al. Necessidades educacionais específicas: intervenção psicoeducacional. Porto
Alegre: ARTMED, 2007. 436 p. ISBN 97885363087777. – 371.9 G643n – 10ex
FARAH, Itamar. Somos todos iguais?. São Paulo: Memnon, 2006. 371.9 F219s – 22 ex
GLAT, Rosana (Org.). Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. 371.9
G549e – 3 ex
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade1 - Diversidade e diferença no contexto escolar
- Cultura das diferenças
- Uma abordagem histórica da Educação Especial.
- Integração e Inclusão no contexto escolar

Unidade 2 - Educação Inclusiva: princípios e desafios
- Fundamentos da Educação Inclusiva
- O aluno do Atendimento Educacional Especializado
- Parceria escola, família e comunidade na construção da escola inclusiva

Unidade 3- O paradigma de suportes na educação inclusiva
- O Atendimento Educacional Especializado e a rede de suportes para a educação inclusiva.
- O currículo na perspectiva da educação inclusiva
- Recursos de comunicação alternativa e aumentativa na educação inclusiva.

Unidade 4 - Adaptações curriculares e de acesso ao currículo na educação inclusiva.
- Acessibilidade e o trabalho pedagógico com o aluno com deficiência física.
- O aluno com deficiência visual e os suportes adaptados para sua escolarização.
- A escolarização do aluno com deficiência intelectual.
- O bilingüismo e o processo de ensino-aprendizado do aluno com surdez.
- O processo de escolarização do aluno com transtornos globais do desenvolvimento
- Proposta pedagógica para o aluno com altas habilidades.

Unidade 5 - Projetos educacionais na escola inclusiva.
- As linguagens da arte na educação inclusiva.
- Projetos educacionais inclusivos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).

MÉDIA

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
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estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia

ANO:

HABILITAÇÃO: Pedagogia
SEMESTRE:
DISCIPLINA: TECNOLOGIA E NOVAS MÍDIAS
PERÍODO: 6º
CH:
EMENTA
Conceitos de tecnologia educacional; teoria e prática educacional com as tecnologias; princípio de práticas da
construção colaborativa; princípios e conceitos da educação à distância; mídias sociais na educação.

OBJETIVOS
GERAL
Estabelecer relações críticas entre a utilização de tecnologias digitais e o processo de ensino-aprendizagem.
ESPECÍFICOS







Identificar as oportunidades de uso da tecnologia
Relacionar uma tecnologia específica no processo de ensino-aprendizagem
Planejar e desenvolver trabalhos em equipe utilizando ferramentas de produção colaborativa.
Utilizar ferramentas de tecnologia como facilitador do processo de ensino aprendizagem
Usar adequadamente ferramentas tecnológicas com fins educativos
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I: Fundamentos da tecnologia na educação
1.1 O que é tecnologia
1.2 TIC e a Educação
1.3 Concepções da tecnologia educacional: artefatos e processos
1.4 Desafios para inclusão digital
1.5 Críticas e oportunidades da tecnologia educacional
Unidade II: Cibercultura
2.1 A sociedade do conhecimento
2.2 Tecnologia Educacional em tempos de Cibercultura.
Unidade III: Educação à distância
3.1 Fundamentos da Educação à Distância
3.2 Ambientes virtuais de aprendizagem
3.3 Abordagens pedagógicas
Unidade IV: Redes sociais
4.1 Fundamentos das Redes Sociais
4.2 Oportunidades de aprendizagem
4.3 Etiqueta nas redes sociais
Unidade V: Práticas
5.1 Construção Coletiva
5.2 Mobilidade: m-learning e u-lerning
5.2 Realidade aumentada
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PAGLIARUSSI, Marina Soares. Implantação e avaliação de tecnologia da informação. Rio de Janeiro: SESES,
2016. 658.4038011 P138i – 24 ex
RECUERO, Raquel. A Conversação em rede: comunicação mediada pelo computador e redes sociais na internet.
2.ed. Porto Alegre: Sulina, 2014. 238 p. ISBN 978-852-050-650-9. 303.483 R311c – 22 ex
SANTOS, Fabiano Gonçalves dos. Tecnologia da informação e comunicação. Rio de Janeiro: Universidade
Estácio de Sá / UNISEB Centro Universitário, 2014. 303.483 3 S194t – 81 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SALDANHA, Luís Cláudio Dallier. Informática aplicada a educação. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá /
UNISEB Centro Universitário, 2014. 371.3078 S162i – 14 ex
LITTO, F.; FORMIGA, M. (orgs) Educação a distância. O estado da arte. São Paulo: Pearson, 2009 BV.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051978/pages/_1
SCHAFF, Adam. Sociedade informática: as conseqüências sociais da segunda revolução industrial. São Paulo:
Brasiliense, 2001.
SORJ, Bernardo. Brasil@povo.com: a luta contra desigualdade na sociedade de informação. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2003. 176 p. 303.483 S713b – 5 EX
MORAN, J.M.; MASETTO, M.T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. SP: Papirus,
2012. BV https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544901380/pages/-2
CASTELLS, Manuel. Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2003. 303.4833 C348g – 8 ex
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e
Avaliação 3 (AV3).

MÉDIA

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização
de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo
com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a
compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo
permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades
acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E ECONOMIA POLÍTICA
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 6º
CH:

Formações econômicas pré-capitalistas. Pensamento político e econômico na ótica do capital e na ótica do
trabalho. Teoria do Capital Humano e suas críticas. As mudanças no mundo do trabalho, a empregabilidade e a
neoteoria do capital humano. Sociedade do Conhecimento - visões críticas.

OBJETIVOS
GERAL
- Analisar criticamente as relações entre o pensamento político e econômico e a educação na sociedade
capitalista.
ESPECÍFICOS
- Compreender a gênese histórica e as contradições do modo de produção capitalista e a sua relação com a
formação humana.
- Distinguir os fundamentos da economia política presentes nas teorias que se construíram historicamente sob a
ótica do capital e sob a ótica do trabalho.
- Analisar as relações que se estabelecem entre a prática educativa escolar e a economia capitalista a partir dos
enfoques da teoria do capital humano e do pensamento crítico.
- Analisar criticamente a teoria da sociedade do conhecimento na contemporaneidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - A constituição da sociedade capitalista
- As formações econômicas pré-capitalistas
Unidade II - O pensamento político e econômico sob a ótica do capital - Visões Críticas
- Liberalismo
- Keynesianismo
- Neoliberalismo
Unidade III - O pensamento político e econômico na ótica do trabalho
- Marxismo (modo de produção, mais-valia, mercadoria
Unidade IV - Capitalismo e Educação: Teoria e neoteoria do Capital Humano (TCH) e sociedade do
conhecimento
- Teoria do Capital Humano
- A neoteoria do Capital Humano
- A sociedade do conhecimento
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ECONOMIA: o que você precisa saber. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 330 E17 – 143
ex
CARREGOSA, José Machado. Economia política: mercado sustentável. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 136 p.
(Livro Próprio Estácio). ISBN 978-85-5548-368-4. 333.715 C314e – 24 ex
FRIGOTTO, Gaudêncio. A Produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das relações entre educação e
estrutura econômica-social capitalista. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 370.1934 F897p – 22 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, Ricardo; JORGE, Vladimyr Lombardo (Org.). Curso de ciência
política: grandes autores do pensamento político moderno e contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
320 F383c 320 F383c – 13 ex
FIDALGO, Fernando; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro; FIDALGO, Nara Luciene Rocha (Org). Educação
profissional e a lógica das competências. Petropólis, RJ: Vozes, 2010. 206 p 374.013 E24 2.ed. – 22 ex
MARX , Karl. Manifesto do Partido Comunista. (7ª ed.). São Paulo: Global, 1988 320.532 M392mt – 2 ex
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 42. ed. rev. Rio de Janeiro: Autores Associados, 2012. 370.1 S267e –
2 ex
TOMMASI, Livia de; WARDE, Mirian Jorge; HADDAD, Sérgio (Org.). Banco Mundial e as políticas educacionais.
6. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 279 p. ISBN 978-85-249-0620-6. 379 T661b – 2 ex

FREQUÊNCIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2
e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).

MÉDIA
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: TEORIA E PRÁTICA
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 6º
CH:

Educação profissional e o contexto econômico e político: as transformações do mundo do trabalho. Os vínculos
existentes entre a organização do trabalho, a produção econômica e a formação/educação do trabalhador.
Educação profissional: concepções e racionalidades. O pensamento educacional crítico e a construção de
parâmetros para análise e proposição de estratégias de educação profissional. Cidadania e formação integral do
trabalhador. História e legislação da política pública da educação profissional. As práticas de educação
profissional. A pedagogia 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 didático-pedagógicos da formação/educação adotados nos diferentes espaços
educativos: a pedagogia das competências.
OBJETIVOS
GERAL
- Analisar a evolução histórica das políticas públicas de educação profissional, com base na compreensão do contexto
econômico e político que se configurou no mundo capitalista a partir da segunda guerra mundial. Analisar as
concepções, as racionalidades, os pressupostos pedagógicos, a organização curricular e as práticas didáticas
desenvolvidas na educação profissional, tomando por referência a organização da produção e do trabalho e as
contribuições do pensamento educacional crítico, criativo e transformador.
ESPECÍFICOS
- Caracterizar o contexto do capitalismo mundial instalado no pós-guerra (o padrão de acumulação fordista, as
funções do Estado de Bem Estar Social e as mudanças econômicas e políticas operadas em função da crise do
fordismo: a acumulação flexível e o neoliberalismo).
- Analisar as concepções e as racionalidades que historicamente têm permeado o estudo das relações entre
trabalho e educação e que vêm orientando as práticas de educação profissional.
- Avaliar a relevância da adoção na educação profissional de uma perspectiva emancipatória, voltada para a
formação omnilateral do indivíduo, integrando ciência, tecnologia, cultura, política, e os estudos humanísticos.
- Analisar a política pública de educação profissional do país, com destaque para os avanços e recuos políticos
das diferentes reformas implementadas dos anos 30 até a atualidade.
- Caracterizar a pedagogia taylorista/fordista, seus espaços, atores e contradições.
- Caracterizar a pedagogia das competências, seus espaços, atores e contradições.
- Identificar os processos de exclusão includente que se manifestam na relação entre o mercado de trabalho e a
educação profissional da atualidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Educação profissional e o contexto econômico e político: as transformações do mundo do
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trabalho
O padrão de acumulação fordista e as funções do Estado de Bem Estar Social. Crise do fordismo. O processo de
globalização e o processo de reestruturação produtiva. O neoliberalismo, a reforma do Estado e a nova
configuração das políticas sociais. A esfera pública não-estatal, ONGs e o terceiro setor: contradições e
possibilidades de democratização.

UNIDADE II - Educação profissional: concepções e racionalidades
As duas concepções de educação profissional: a produtivista (que concebe a educação como um mecanismo
fundamental para o ingresso no mercado de trabalho) e a civil democrática (que concebe a educação como um
requisito fundamental ao processo de formação do cidadão). As duas racionalidades que orientam a educação
profissional: a instrumental (que considera a educação profissional em sua dimensão restrita, operacional,
voltada para a preparação imediata para o trabalho) e a emancipatória (que considera a educação profissional
como formação humana, em sentido pleno, o que inclui a totalidade das dimensões que constituem a vida do
trabalhador: econômica, social, cultural, política, subjetiva). A matriz teórica das propostas emancipatórias: as
visões de Marx e Gramsci. A formação politécnica, integral. O trabalho como princípio educativo da escola
unitária

UNIDADE III - Educação Profissional: história e políticas públicas
Histórico da educação profissional no Brasil. As diferentes Reformas de Ensino e a dualidade estrutural do
sistema de ensino brasileiro. A equivalência dos ensinos profissional e regular. A política educacional neoliberal,
a Reforma do Ensino Técnico e sua relação com as demandas do mercado. As políticas de educação profissional
do governo Lula.
UNIDADE IV - As práticas de educação profissional: a Pedagogia Taylorista-fordista e a Pedagogia das
Competências
A pedagogia taylorista/fordista. As formas tradicionais de Educação Profissional ? propostas pedagógicas,
espaços, atores, e formas de gestão definidos a partir de um sistema produtivo organizado segundo o paradigma
Taylorista/Fordista. Do conceito de qualificação para o conceito de competência. O modelo de competências no
interior das organizações e a pedagogia das competências: desafios e contradições. O modelo das competências
e as práticas didáticas em construção. A relação entre educação profissional e o mercado de trabalho da
atualidade.
UNIDADE V - A educação profissional: os processos de “exclusão includente” e “inclusão excludente”
como uma nova forma de dualidade estrutural
As propostas pedagógicas que servem ao capital
A educação e a polarização das competências
A exclusão includente e a inclusão excludente
A educação profissional comprometida com os interesses dos trabalhadores
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LINO, Macedo. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e – 34 ex
PERRENOUD, Philippe et al. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o
desafio da avaliação. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 370.71 P455c – 22 ex
GALLO, Sílvio (Coord). Ética e cidadania: caminhos da filosofia: (elementos para o ensino de filosofia). 20. ed.
São Paulo: Papirus, 2012. 107 E83 – 22 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho.
São Paulo: Cortez, 1995. 306.36 R627a – 22 ex
FIDALGO, Fernando; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro; FIDALGO, Nara Luciene Rocha (Org). Educação
profissional e a lógica das competências. Petropólis, RJ: Vozes, 2010. 206 p 374.013 E24 2.ed. – 22 ex
SANTOS, Jurandir dos. Educação profissional & práticas de avaliação. 2. ed. São Paulo: Editora Senac São
Paulo, 2011. 370.113 S237e – 22 ex
SOUZA, Donaldo Bello de; SANTANA, Marco Aurelio; DELUIZ, Neise. Trabalho e educação: centrais sindicais e
reestruturação produtiva no Brasil. Rio de Janeiro: Quartet, 1999. 370.19 S729t – 8 ex
PEREIRA, Maria de Fátima. Trabalho educação: uma perspectiva histórica. Curitiba: InterSaberes,2012. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127872/pages/-2
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FREQUÊNCIA

MÉDIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
Para fins de aprovação dos alunos, serão levados em conta dois critérios: frequência (o aluno
não poderá ultrapassar 25% de faltas) e aproveitamento.
O processo de avaliação será composto de 3 etapas: AV1; AV2; AV3.
A AV-1 será composta pela média das notas obtidas nos diversos trabalhos realizados na
primeira etapa do semestre: a) estudo dirigido, b) trabalhos em pequenos grupos, c) elaboração
de sínteses de leituras e reflexões sobre os temas abordados; d) prova composta por questões
objetivas e/ou discursivas. A AV-2 será composta pela média das notas obtidas em: a) uma
prova integrada valendo 8 e b) o somatório dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo da
segunda etapa do semestre, valendo 2. A AV-3 corresponderá a uma prova integrada valendo
10 pontos.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PRÁ.DE ENS. E EST. SUP.EM DOC.DIS.PED.EDU.PROF.
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 6º
CH:

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.
OBJETIVOS
GERAL
- Contribuir para a formação qualitativa do Pedagogo, profissional da educação, através da reflexão-ação-reflexão
sobre as práticas docentes na Educação Básica. Analisar a formação de professores na Educação Básica e a
Educação Profissional no Brasil à luz dos especialistas, documentos e políticas educacionais. Analisar,
contextualizando as disciplinas pedagógicas quanto à sua natureza, identidade e relações na formação e atuação dos
professores. Analisar a relação teoria e prática na formação e atuação dos professores na escola básica. Refletir sobre
o valor do estágio como espaço de produção de conhecimento e desenvolvimento de práticas profissionais
significativas.
ESPECÍFICOS
- Analisar o contexto da escola, dos cursos de formação e da atuação docente na educação básica brasileira.
- Analisar, percebendo a escola como espaço privilegiado de formação continuada.
- Analisar, percebendo a sala de aula como espaço privilegiado de produção do conhecimento.
- Identificar a natureza de cada disciplina pedagógica, discutindo suas relações e contribuições com a formação e
atuação docente.
- Vivenciar, reflexivamente as disciplinas pedagógicas em sua prática no ensino médio.
- Vivenciar as estratégias de ensino para atuação docente no ensino médio.
- Produzir relatório sobre as vivências na escola básica, em específico no ensino médio.
- Criar um projeto de formação continuada para intervenção na prática pedagógica de professores do Ensino
Médio.
- Elaborar Portfólio sobre a formação acadêmica e atuação profissional de modo a promover a reflexão sobre a
trajetória do Estagiário, formando em Pedagogia, buscando inter-relações com a vivência obtida no Estágio
realizado.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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HOGEMANN, Edna Raquel. Tópicos interdisciplinares. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 370.1 H715t - 34
LINO, Macedo. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005. 370.1
M141e – 34 ex
DA GRADUAÇÃO para o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Editora Universidade
Estácio de Sá, 2014 658.4012 G732 – 50 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SANTOS, Jurandir dos. Educação profissional & práticas de avaliação. 2.ed. São Paulo: Editora Senac São
Paulo, 2011. 370.113 S237e – 22 ex
SOUZA, Donaldo Bello de; SANTANA, Marco Aurelio; DELUIZ, Neise. Trabalho e educação: centrais sindicais e
reestruturação produtiva no Brasil. Rio de Janeiro: Quartet, 1999. 370.19 S729t – 8 ex
DA GRADUAÇÃO para o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Editora Universidade
Estácio de Sá, 2014. 658.401 2 G732 50ex.
BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimundo Abou. Prática de ensino e estágio supervisionado
na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Org.). Prática de ensino e o estágio supervisionado. 24.ed. Campinas: Papirus,
2012. 128p. (Magistério Formação e Trabalho Pedagógico). ISBN 978-85-308-0159-5. 370.733 P598p – 17 ex
RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 370.1 R586e – 9 ex
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 - A formação de professores e a Educação Profissional como desafio no contexto da Educação
Básica.
- A evolução das políticas educacionais voltadas para a formação de professores: um breve histórico do século XX
e XXI.
- A Educação Básica no Brasil: desafios e possibilidades na Atualidade.
- O Referencial Curricular Nacional para a Formação de Professores no Brasil.
Unidade 2 - O Estágio como espaço de produção de conhecimento sobre a formação de professores.
- Considerações sobre o Estágio no curso de Pedagogia : LDB9394/96, PNE/2001,RES/CNE/CP 01 e 02/2002,
RES/CNE/CP 05/2006. As Disciplinas Pedagógicas e a Educação Profissional.
- As técnicas de observação e intervenção necessários na prática do Estágio.
- O processo de elaboração de Relatórios, Projetos de formação continuada e o Portfólio.
Unidade 3 - Os saberes necessários ao fazer docente nas disciplinas pedagógicas- Instrumentos.
- A análise do contexto escolar e da prática pedagógica dos professores na escola básica.
- A prática de ensino na sala de aula do Ensino Médio: estratégias didáticas.
- Elaboração do Relatório reflexivo sobre as observações e vivências realizadas.
- Elaboração do projeto de formação continuada de professores.
- Apresentação do Portfólio de formação e atuação profissional do Estagiário.

FREQUÊNCIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
Realizados durante todo o processo de ensino e de aprendizagem, envolvendo
a) orientação de procedimentos para observação e acompanhamento de atividades didáticopedagógicas na Educação Básica, em específico no Ensino Médio;
b)orientação, elaboração e avaliação de projeto de formação continuada de professores;

MÉDIA

c) orientação, elaboração e avaliação de Relatório Final do Estágio.
A avaliação será feita no decorrer do processo para que o aluno possa ter o melhor
desempenho possível nas instituições onde estiver realizando seu estágio. Para uma avaliação
final da disciplina será levado em consideração o relatório de estágio elaborado de acordo com
as orientações fornecidas e a regulamentação de estágio. Esse relatório deverá ser entregue
entre a AV2 e a AV3 e para sua aprovação seguirá as normas institucionais.

210

FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÂO VI
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 6º

CH:

Elaboração do projeto. Contextualização do objeto de estudo. Formulação dos objetivos e levantamento de
questões/hipóteses. Elaboração da justificativa. Definição do referencial teórico e da metodologia da pesquisa.
Estrutura de um trabalho científico e normas técnicas de apresentação.

OBJETIVOS
GERAL
- Construir o projeto de pesquisa como etapa inicial do Trabalho de Conclusão de Curso, levando em conta, além dos
interesses pessoais, as linhas de pesquisa desenvolvidas na instituição, a experiência do corpo docente e as questões
surgidas no estágio supervisionado. Redigir o projeto de pesquisa do TCC, de acordo com as normas técnicas de
apresentação dos trabalhos científicos.
ESPECÍFICOS
- Construir o projeto de pesquisa como etapa inicial da monografia de final de curso (definição do objeto e do
problema de pesquisa, hipóteses, justificativa, formulação de objetivos e questões de estudo, referencial teóricometodológico), levando em conta, além dos interesses pessoais, a experiência do corpo docente e as questões
surgidas no estágio supervisionado.
- Aplicar os procedimentos básicos envolvidos no trabalho científico (leitura, análise de texto, resumos, fichamentos,
etc.)
- Redigir um projeto de pesquisa de acordo com a estrutura e normas técnicas de apresentação dos trabalhos
científicos, tendo em vista a realização do trabalho monográfico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I:
- Introdução à produção do Trabalho de Conclusão de Curso. Objetivos e etapas de uma monografia e do projeto
que a precede. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos.
UNIDADE II:
- A elaboração e a redação das etapas iniciais do projeto do TCC (que compõem o pré-projeto): Apresentação do
tema; Construção da Situação-Problema; Definição dos objetivos; Definição das questões de estudo.
UNIDADE III:
- A elaboração e a redação das etapas finais do projeto do TCC: Justificativa, Referencial teórico, Metodologia da
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pesquisa.
UNIDADE IV:
- Elaboração e redação do Levantamento Bibliográfico para o TCC. Normas técnicas para citações e referências
bibliográficas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 1993 001.42 S498m – 38
ex.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.42 G463c – 49 ex
PINOLA, Andréa Regina Rosin; BORTOLOTI, Karen Fernanda. Pesquisa e prática em educação V. Rio de
Janeiro: SESES, 2016. 370.7 P657p – 22 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DESLANDES, Suely Ferreira; MINAYO, Maria Cecilia de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 29. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 300.72 M663p – 19 ex
GIL, Antonio Carlos . Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 300.72 G463m 6.ed. 2010
– 6 ex
BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Projeto de pesquisa: propostas
metodológicas. 19. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 001.42 B277p – 11 ex
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: ciência e conhecimento científico,
métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008. 001.42 L192f – 26 ex
JUSTINO, Marinice Natal. Pesquisa e recursos didáticos na formação e pratica de docentes. Curitiba, Inter saberes,
2013. BV https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582125120/pages/5
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

O processo de avaliação será composto de 3 etapas: AV1; AV2; AV3.
MÉDIA

A avaliação da disciplina constará de três momentos. A nota da AV-1 será composta pelo préprojeto propriamente (10 pontos). A nota da AV-2 será composta pelo projeto final (8 pontos) e
pela nota obtida no Levantamento Bibliográfico Inicial (2 pontos). A AV-3 corresponde à versão
final do projeto, refeita com base nas sugestões e correções indicadas na AV-2.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia

ANO:

HABILITAÇÃO: Pedagogia
SEMESTRE:
DISCIPLINA: SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
PERÍODO: 6º
CH:
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.

OBJETIVOS
GERAL
- Refletir sobre a atuação do Supervisor/Orientador Pedagógico, a partir de conceitos, especificidades, histórico e
concepções que norteiam a prática deste profissional. Problematizar a formação e atuação do Supervisor/Orientador
Pedagógico nos espaços escolares. Reconhecer a importância da figura do Supervisor/Orientador Pedagógico, para o
desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.
ESPECÍFICOS
- Conceituar Supervisão/Orientação Pedagógica;
- Compreender as especificidades que envolvem o fazer do Supervisor/Orientador Pedagógico;
- Distinguir os diferentes papeis do Supervisor/Orientador Pedagógico, a partir de uma leitura histórica e política da
função;
- Identificar as diferentes concepções Supervisão/Orientação Pedagógica que envolvem a sua atuação;
- Reconhecer possibilidades de formação para Supervisor/Orientador Pedagógico;
- Identificar áreas de atuação dos diferentes atores nas organizações escolares;
- Refletir sobre as atribuições do Supervisor/Orientador Pedagógico;
- Reconhecer a importância do papel do Supervisor/Orientador Pedagógico, no planejamento da escola, conselhos
de classe, rotinas escolares e na formação continuada de professores;
- Elaborar o plano de ação do Supervisor/Orientador Pedagógico em instituições escolares.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto políticopedagógico. 13. ed. São Paulo: Libertad, 2006. 371.207 V331p – 62 ex
LIBÂNEO, J. Carlos. OLIVEIRA, J. Ferreira e TOSCHI, M. Seabra (Org.). Educação escolar: política, estrutura e
organização. São Paulo: Cortez, 2003. 370.1 L694e – 23 ex
ROSIN, Andréa. Avaliação da aprendizagem. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 370.1523 R821a – 44 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SILVA JUNIOR, Celestino Alves; RANGEL, Mary (Org.). Nove olhares sobre a supervisão. 12 ed. São Paulo:
Papirus, 2006. BV https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530804527/pages/_1
DAVIS, Cláudia; OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Psicologia na educação. 3. ed. São Paulo: Cortez,
2010. 150 p. 370.15 D261p 3.ed -3x.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e – 34 ex
CANDAU, Vera Maria (Org.). Reinventar a escola. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 370.1 C219r – 32 ex
RANGEL, Mary. Supervisão pedagógica. Campinas: Papirus,2001. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530806170/pages/_1
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 - A Supervisão/Orientação Pedagógica como objeto de estudos
- A Supervisão/Orientação Pedagógica: conceitos e especificidades
- A Supervisão/Orientação Pedagógica: perspectiva histórica e política
- Diferentes papeis e concepções que envolvem a prática do Supervisor/Orientador Pedagógico.

Unidade 2 - A Supervisão/Orientação Pedagógica e os contextos de formação e atuação
- A formação do Supervisor/Orientador Pedagógico
- Áreas de atuação e intervenção do Supervisor/Orientador Pedagógico do nas organizações escolares
- Atribuições do Supervisor/Orientador Pedagógico

Unidade 3 - A Supervisão/Orientação Pedagógica: realidade e perspectivas
- A atuação do Supervisor/Orientador Pedagógico para a transformação da escola
- A ação coordenadora no planejamento e avaliação dos processos
- O acompanhamento do processo ensino aprendizagem
- Formação continuada de professores;
- Processos de aprendizagem na formação docente ;
- Formação dos grupos de trabalho;
- Planejamento de ação do Supervisor/Orientador Pedagógico

FREQUÊNCIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
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O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e
Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização
de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com
as especificidades da disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau
final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir
valor decimal às avaliações. As atividades acadêmicas de ensino (atividades estruturadas), não
poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
MÉDIA

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus
das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas
de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na
disciplina.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 6º
CH:

Histórico da avaliação. Planejamento e avaliação: tipos. As Leis de Diretrizes e Bases. Dimensões da avaliação:
taxonomia de Bloom; instrumentos estratégias; a autoavaliação. As tendências pedagógicas e a avaliação. A
prova: tipo de questões. O erro e o fracasso escolar. Mediação pedagógica na avaliação. Competências na sala de
aula.

OBJETIVOS
GERAL
- Compreender o significado da avaliação no processo de ensino – aprendizagem.
ESPECÍFICOS
- Analisar o processo da avaliação ressaltando as características de cada período da história;
- Analisar os principais conceitos de avaliação considerando os estudos dos principais autores sobre o tema;
- Analisar o processo da avaliação da aprendizagem no Brasil ressaltando as características de cada período da
história;
- Analisar os preceitos legais referentes à avaliação da aprendizagem;
- Relacionar o processo de avaliação ao processo de planejamento;
- Analisar o estudo de objetivos feito por Ralph Tyler em relação à avaliação da aprendizagem;
- Analisar as diferentes práticas de avaliação utilizadas na escola;
- Estabelecer relações entre as tendências pedagógicas e as propostas de avaliação;
- Analisar a prova como instrumento de avaliação;
- Elaborar tipos de questões de provas;
- Identificar o erro como um processo de construção do conhecimento;
- Analisar os motivos e consequências do fracasso escolar;
- Identificar a utilização da mediação pedagógica na avaliação;
- Analisar o uso da avaliação das competências em sala de aula.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROSIN, Andréa. Avaliação da aprendizagem. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 370.1523 R821a – 44 ex
CARRARO, Patricia Rossi. Psicologia da educação. Rio de Janeiro: UNISEB, 2015. 370.15 C313p – 23 ex
VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança: por uma práxis
transformadora. São Paulo, Libertad, 2000. 370.1523 V331a - 25
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 370.1523
L941a – 10 ex
STAINBACK S. & STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 2008. 370 S782i –
28 ex
CAMPOS, Luis Antônio Monteiro. Psicologia da personalidade. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 150 C198p – 22
ex
DAVIS, C. e OLIVEIRA, Z. Psicologia da Educação. São Paulo. Cortez, 1991 370.15 D261p – 2 ex
CARVALHO, Marília Pinto de. Avaliação escolar, gênero e raça. Campinas: Papirus, 2013. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810245/pages/-2
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- Breve histórico sobre a avaliação
- na pré-história
- na idade média
- na sociedade moderna
Avaliação nos séculos XIX , XX e XXI
- definições / conceitos
- principais autores
2- Breve histórico da avaliação escolar no Brasil
- colônia : educação dos jesuítas
- aulas régias e a prática da avaliação
- primeira república : o positivismo ; a pedagogia nova
- o período de 1930 a 1960
- as Leis de Diretrizes e Bases : 4024/61, 5692/71, 9394/96
3- Planejamento e avaliação - uma relação teórico/prática essencial para o processo ensinoaprendizagem
- intencionalidade - o projeto político-pedagógico
- tipos de planejamento : educacional, curricular, de ensino
- planos de curso, de ensino, de unidade, de aula
- objetivos e avaliação : Ralph Tyler
4- Dimensões da avaliação
- taxionomia de Bloom
- a avaliação diagnóstica, formativa e somativa
- instrumentos e estratégias para avaliação : provas/testes; observação, entrevistas, debates, painel, portfólio,
jogos
- a auto- avaliação
5- As tendências pedagógicas e a avaliação
- as tendências liberais e progressistas
. o papel da escola; conteúdos de ensino; métodos; relação professor/aluno; pressupostos de aprendizagem.
6- A prova: um momento privilegiado de avaliação
- que instrumento é este ?
- tipos de questões : objetivas e subjetivas
7- O erro na avaliação de aprendizagem
.- a problemática do erro no processo ensino-aprendizagem
- o erro construtivo
8- A avaliação e o fracasso escolar
- a produção do fracasso escolar
. massificação da escola moderna
. desigualdades sociais
. inclusão X exclusão
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9- A mediação pedagógica na avaliação
- os estilos de ser professor
- a relação entre o aluno e o objeto do conhecimento
- inclusão X exclusão
- os mediadores : teorias pedagógicas ; os conteúdos; a didática; o educador
10Competências, habilidades, atitudes
- como desenvolver competências em sala de aula
- os quatro pilares da educação
- as múltiplas inteligências

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno
será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu
desempenho nas avaliações presenciais (AV e AVS), sendo a cada uma delas atribuído o grau
de 0,0 (zero) a 8,0 (oito). O docente/tutor responsável pela turma avaliará a participação do
aluno nos fóruns de discussão temáticos, a qual será atribuído grau de 0,0 (zero) a 2,0 (dois),
tendo por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.

MÉDIA

Com relação ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão
construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o banco
de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes
níveis cognitivos
Para cada disciplina do curso estudada o discente realiza uma prova (AV), com todo o
conteúdo estudado e discutido nas aulas transmitidas via web, aulas online, fóruns de
discussão e demais atividades e estratégias de ensino. Será considerado aprovado na
disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). Este resultado será a soma de
uma das provas presenciais (AV ou AVS) com a nota de participação nos fóruns temáticos de
discussão do conteúdo.
As avaliações presenciais serão realizadas no polo de origem do aluno, de acordo com o
calendário acadêmico institucional.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PRÁTICA DE EST. SUP. EM GES. DAS ORG. ESCOL.
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 7º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAL
−
Conhecer os espaços de atuação do(a) gestor(a) na escola possibilitando a ampliação do olhar desse
profissional nesse campo de ação. Compreender a atuação do pedagogo na função gestora, de forma que o
docente possa desenvolver uma capacidade crítica de análise dessa função no espaço observado. Desenvolver um
olhar sobre a função gestora como possibilidade de desenvolvimento de uma gestão compartilhada.
−
ESPECÍFICOS
−
−
−
−
−

Observar sistematicamente o cotidiano da escola, em especial, o que diz respeito à função gestora;
Organizar um roteiro de observação privilegiando o eixo temático escolhido;
Elaborar registros e relatórios descritivos e reflexivos;
Conhecer a cultura organizacional da escola observada, a fim de perceber como se dão as relações de
poder presentes no cotidiano da mesma.
Identificar as diferentes funções e atuações do pedagogo na gestão escolar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e
movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 658.401
G195p – 23ex
LUCK, Heloísa. A Gestão participativa na escola. 11.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 371.2 L941g – 22ex
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura
e organização. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2012 370.1 L694e – 23ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira. Um gosto amargo de escola: relações entre currículo, ensino e fracasso
escolar. São Paulo: Iglu, 2004. 255p. ISBN 978-85-7494-067-4. - 375 S192g – 14ex
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto políticopedagógico. 13. ed. São Paulo: Libertad, 2006. 371.207 V331p – 60ex
ROSIN, Andréa. Avaliação da aprendizagem. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 370.1523 R821a – 44ex
HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola: artes e ofícios da participação coletiva. Campinas, SP:
Papirus, 1994. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/853080287X/pages/_1
MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa (Org.). Currículo: políticas e práticas. 12. ed. Campinas: Papirus, 2010. 375
M838c 12.ed. – 2ex
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - A observação do cotidiano nas Instituições Escolares.
−
−
−

A ampliação do olhar do pesquisador;
Construção do caderno de campo e as relações do observador/observado;
Percepção do espaço como elemento facilitador ou dificultador das interações pessoais e das práticas
pedagógicas

Unidade II - A vivência do cotidiano nas Instituições de Educação.
−
−
−

A percepção de suas próprias ações pedagógicas embasadas nos referenciais teóricos estudados;
A troca de experiências entre os atores que compõem o cotidiano escolar: limites e possibilidades;
A experimentação da rotina da instituição escolar e seus desafios para a gestão.

Unidade III - O relato de observação e seus registros
−
−
−

A sistematização das vivências do cotidiano através da elaboração parcial de um relatório de campo;
A socialização dos registros dos cadernos de campo bem como suas reflexões sobre os mesmos;
A reflexão coletiva e individual das práticas vividas/observadas na função gestora

Unidade IV - O relato da prática.
−

A elaboração do relatório final contemplando as ações propostas, os limites impostos pelo cotidiano, as
possibilidades de construção de uma prática gestora democrática e, sobretudo, as considerações pessoais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 7º CH:

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos sociolinguísticos da Língua Brasileira de
Sinais; especificidades linguísticas e noções instrumentais em LIBRAS.

OBJETIVOS
GERAIS
−

Construir elementos teórico-práticos que permitam a ampliação do conhecimento acerca do uso e das
práticas educativas inerentes à LIBRAS, tendo como referência as categorias, especificidades linguísticas
e elementos socioculturais.
ESPECÍFICOS

−

Discutir aspectos metodológicos do ensino de LIBRAS, atendendo às especificidades de sua configuração
Espaço-visual.
Refletir acerca das dimensões linguística e sociocultural da LIBRAS
.

−

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TÓPICOS em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 419.03 T673 – 277ex
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos lingüísticos.
Porto Alegre: ARTMED, 2004 419 Q1l – 22ex
STAINBACK, Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: ARTMED, 2008.
370 S782i – 28ex
EDUCAÇÃO Especial. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 371.9 E21 – 48ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PEREIRA, Rachel de Carvalho. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio de Janeiro: Revinter, 2008.
617.8 P436s – 2ex
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDVA, 2002. 371.912 S111cp –
6ex
STRNADOVÁ, Vera. Como é ser surdo. Petrópolis: Babel, 2000. 617.89 S918c – 2ex
GESSER, Audrei. LIBRAS? que língua é essa? crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da
realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 87 p. (Estratégias de Ensino; 14) ISBN 978-85-7934-001-7. 419.81 G392l – 5ex
GÓES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2002
371.912 G598l – 2ex
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Diferença, Inclusão e Identidade na Sociedade Contemporânea

− Mundo moderno, comunicação e identidade
− Políticas linguísticas e educacionais
− Cultura em comunidades sinalizantes
Unidade II – Aspectos Sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais
- Variação linguística e Padronização 2.2. Famílias de Línguas e minorias linguísticas

Unidade III -Especificidades Linguísticas da Língua Brasileira de Sinais
- Formação de sinais e uso da LIBRAS: parâmetros
- Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS
- Categorias Gramaticais
- Advérbios
- Adjetivos
- Verbos e classificadores
- Estruturação de sentenças em LIBRAS
Unidade IV - Noções Instrumentais em LIBRAS
- Conversação Básica em LIBRAS
- Literatura em língua de sinais

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA EM EDUCAÇÃO VII
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 7º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAL
−

Promover o aprendizado e o conhecimento da ciência e de seus métodos assim como produzir novos
conhecimentos científicos tendo em vista uma formação voltada à uma conscientização crítica ampla do
futuro pedagogo que contemple os aspectos políticos, econômicos e sociais da realidade histórica em que
esta formação se encontra inserida.
ESPECÍFICOS

−

Construir a primeira parte do TCC tendo em vista as linhas de pesquisa trabalhadas ao longo do Curso de
Pedagogia, obedecendo os critérios básicos de rigor e relevância científica relativos aos trabalhos
acadêmicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas. Ed. Atlas, 2008.
808.066 M488r – 22ex
METODOLOGIA científica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 001.42 M593 - 374
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.
001.42 S498m – 38ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Ed.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual
prático. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 300.72 B344p – 2ex
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1985. 001.42 D383i – 5ex
FAZENDA, Ivani.(org.). A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 3ª ed. Campinas, SP:
Papirus, 2001. 370.78 F287p – 24ex
MINAYO, Maria Cecília (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
300.72 M663p – 22ex
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.42 G463c – 49ex
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - A construção da primeira versão do TCC.
−
−
−

Classificação e organização das informações coletadas, tratamentos dos dados e análise.
Construção lógica de um trabalho monográfico: Introdução, desenvolvimento e conclusão .
Escolha e definição dos professores pareceristas.

Unidade II - Revisão, complementação e redação da primeira versão do TCC.
−
−

Apresentação gráfica do trabalho monográfico: elementos do pré-texto e dos pós-textos .
Seminário para apresentação e discussão em sala de aula das primeiras versões elaboradas do TCC

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Currículo: Teoria e Prática
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 7º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
 Refletir sobre as especificidades do currículo, sua construção e sua articulação com a prática pedagógica.
 Compreender o conceito de atos de currículo nas relações teoria-prática-formação e gestão do currículo.
ESPECÍFICOS
. Compreender as articulações formativas do conceito de currículo, de teoria e de prática.
· Estabelecer relações de significação entre os dois campos articuladores da ação educativa: teoria e prática,
considerando lugar-tempo-história como momentos da práxis.
· Refletir sobre o processo de aprendizagem em diferentes cenários formativos e suas relações com o currículo.
· Articular o estudo do currículo com a emergência das teorias críticas do currículo.
· Refletir sobre a relação entre currículo, aprendizagem, competências, habilidades e formação.
· Compreender o processo de construção e de gestão do currículo a partir de propostas contemporâneas.
. Desenvolver Atividades Estruturadas ao longo do semestre, com orientações do professor na horas semanais
de prática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROSIN, Andréa. Avaliação da aprendizagem. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 128p. (Livro Próprio Estácio).
370.1523 R821a – 44ex
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3. ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010. 154 p. 375 S566d – 22ex
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.).; VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da
escola: uma construção possível. 29. ed. Campinas: Papirus, 2011. 379 V426p – 29ex
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa (Org.). Currículo: políticas e práticas. 12. ed. Campinas: Papirus, 2010. 375
M838c – 2ex
MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa. Currículo: questões atuais. Campinas, SP: Papirus, 1997. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8530804422/pages/_1
PAULA, Déborah Helenise Lemes de. Currículo na escola e currículo da escola: reflexões e proposições.
Curitiba: InterSaberes, 2016. BV
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720372/pages/-2
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.).; VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da
escola: uma construção possível. 29. ed. Campinas: Papirus, 2011.
GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 141 p. - 375.006 G655c – 2ex
LIBÂNEO, J. Carlos. OLIVEIRA, J. Ferreira e TOSCHI, M. Seabra (Org.). Educação escolar: política, estrutura e
organização. São Paulo: Cortez, 2003. 370.1 L694e – 23ex

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I Currículo formação: teoria e prática, aspectos contextuais.
A disciplina e sua importância para a formação do pedagogo.
Currículo: campo, conceito e relações.
Currículo: aspectos históricos, contextuais e educacionais.
Teorias críticas do currículo e seus contrastes com as teorias não criticas. Articulações pós-críticas.
Cenários formativos do mundo atual e etnoeducação.
Unidade II - Gestão do currículo: propostas contemporâneas.
Atos de currículo.
Características e especificidades do currículo por projetos; por problemas; por temas geradores; por módulos de
aprendizagem; por ciclos de formação; currículo em rede, hipertextual e educação online.
A noção de competências e habilidades e a organização curricular.
Articulação entre currículo, gestão do currículo, aprendizagem, projeto pedagógico, desenvolvimento de
competências e habilidades nas formações e avaliação do currículo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.

226

FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Gestão Escolar: Teoria e Prática
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 7º
CH:

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 políticopedagógico e função social da escola. Gestão democrática. Escolas eficazes. Indicadores educacionais. Impasses e
perspectivas das políticas atuais de gestão educacional.

OBJETIVOS
GERAL
- Compreender a Gestão Escolar numa perspectiva democrática
ESPECÍFICOS
- Integrar as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos escolares,
especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à coordenação, à avaliação, aos projetos
pedagógicos, à supervisão, bem como à análise e à avaliação de políticas públicas na área de educação;
- Explorar os achados das pesquisas sobre gestão escolar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIBÂNEO, J. Carlos. OLIVEIRA, J. Ferreira e TOSCHI, M. Seabra (Org.). Educação escolar: política, estrutura e
organização. São Paulo: Cortez, 2003. 370.1 L694e – 23ex
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e
movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 658.401
G195p – 23ex
COMPETÊNCIAS Gerenciais. Rio de Janeiro: Estácio/UNISEB, 2014. 136 p. (Livro Próprio da Estácio). ISBN
U14020048. 658.4 C736 – 64ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROSIN, Andréa. Avaliação da aprendizagem. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 128p. (Livro Próprio Estácio).
370.1523 R821a – 44ex
QUINN, Robert E. et al. Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 658.4
Q7c – 14ex
SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira. Um gosto amargo de escola: relações entre currículo, ensino e fracasso
escolar. São Paulo: Iglu, 2004. 255p. ISBN 978-85-7494-067-4. - 375 S192g – 14ex
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto políticopedagógico. 13. ed. São Paulo: Libertad, 2006. 371.207 V331p – 60ex
HORA, Dinair Leal da. Gestã democrática na escola: artes e ofícios da participação coletiva. Campinas, SP:
Papirus, 1994. BV http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/853080287X/pages/_1
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e – 34ex
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Estado do conhecimento em Supervisão, Administração e Orientação Educacional: breve histórico
- Escola e paradigmas de gestão
- Administração/gestão: conceitos
- Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus gestores
- Políticas e Gestão da Educação Básica no Brasil: limites e perspectivas
- Gestão Democrática da escola pública
- Políticas Sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo
- Os Conselhos Municipais de Educação no Brasil
- Gestão da educação básica e o fortalecimento dos conselhos escolares
- A Pesquisa sobre características de escolas eficazes no Brasil: breve revisão dos principais achados e alguns
problemas em aberto
- Eficácia escolar e práticas de gestão

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
FREQUÊNCIA

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2)
e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização
de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo
com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a
compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo
permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades
acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
MÉDIA
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o
grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Orientação Educacional
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 7º
CH:

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.

OBJETIVOS
GERAL
- Compreender e identificar as dificuldades de aprendizagem nos ambientes escolares e não escolares, a partir da
relação com os aspectos cognitivos, socioafetivos e culturais do aprender. Reconhecer a aplicação da abordagem
psicopedagógica como estratégia de intervenção na resolução dos problemas de ensino-aprendizagem nas
instituições.
ESPECÍFICOS
- Elaborar projetos de intervenção psicopedagógica em instituições escolares e não escolares.
- Reconhecer as necessidades e ações mais adequadas para cada caso.
- Gerenciar projetos de intervenção psicopedagógica em ambientes institucionais.
- Assessorar os demais profissionais no desenvolvimento de projetos pedagógicos visando a integração de ações e a
formação de parcerias transdisciplinares em situações de dificuldades de aprendizagem particulares ou institucionais,
como problemas disciplinares em turmas ou de funcionários, baixo rendimento escolar, evasão e repetência,
promoção de eventos, lançamentos de campanhas educativas e de serviços, entre outros.
- Avaliar os resultados das ações desenvolvidas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CANDAU, Vera Maria (Org.). Reinventar a escola. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 370.1 C219r – 32ex
CAMPOS, Luis Antônio Monteiro. Psicologia da personalidade. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 150 C198p – 22ex
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 12. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 371.3 L694p – 32ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DAVIS, Cláudia; OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Psicologia na educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
150 p. - 370.15 D261p – 2ex
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
370.1 M141e – 34ex
AGUIAR, Márcia Ângela da S.; FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Para onde vão a orientação e a supervisão
educacional? Campinas, SP: Papirus, 2016. 370.71 F383p - 8ex e BV:
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544901649/pages/-5
SOARES, M. Linguagem e Escola: uma perspectiva social: São Paulo: Ática, 1994. 370.19 S676l – 2ex
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RACY , Paula Márcia Pardini de Bonis. Psicologia da Educação: origem, contribuições, princípios e
desdobramentos. Curitiba: InterSaberes, 2012. BV
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582124451/pages/-2

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Princípios e Métodos da Orientação Educacional .
- Introdução - surgimento e importância no cenário educacional da OE e profissional contemporâneas.
- Psicopedagogia: Formação de profissionais e características do trabalho em contraposição a OE .
- Diagnóstico das Dificuldades de Aprendizagem . Fracasso Escolar. Grupos Operativos. Psicopedagogia Clinica e
Institucional.
- A Epistemologia Convergente de Jorge Visca.
- Proposta para Estruturação de Projetos de Intervenção Psicopedagógica.
UNIDADE II - Planejamento, Assessoria, Gerenciamento e Execução de Projetos de Diagnóstico e
Intervenção Psicopedagógicas.
- Assessorar é planejar - o princípio do trabalho de assessoria é o planejamento.
- Conhecer a clientela - perfis e compromisso.
- Planejamento: atividade sistêmica. O processo e o resultado. O Projeto de Intervenção.
- Etapas do planejamento:
● Briefing - o início
● Objetivos e metas
● Estratégias
● Táticas e ferramentas
● Novas formas de intervenção
● Orçamento (se for o caso)
● Cronograma.
- Gerenciamento e controle das etapas do plano de intervenção diagnóstica ? atribuição de responsabilidades e
controle de resultados.
- Etapas de execução - Cronograma e checklist
- Assessoramento de outros profissionais em projetos afins.
UNIDADE III_ Avaliação e mensuração de resultados.
- Relatório de avaliação do impacto: mensuração de dados.
- Composição de portfólio.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: Políticas Públicas e Organização da Educação Básica
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 7º CH:

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. O 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.

OBJETIVOS
GERAL
- Compreender a evolução histórica da legislação educacional brasileira;
Concluir que a legislação educacional reflete um determinado momento histórico;
Identificar as conquistas e os retrocessos presentes na legislação educacional;
Analisar as condições da educação brasileira nos dias atuais a partir da legislação educacional;
Reconhecer a organização e a estrutura da educação nacional, de acordo com a legislação vigente.
ESPECÍFICOS
- Compreender a relação entre Estado, educação e sociedade, para a definição de políticas públicas.
- Identificar as relações entre a organização da educação básica e as constituições nacionais.
- Compreender que os textos legais refletem a organização da sociedade brasileira
- Analisar as políticas educacionais a partir do contexto histórico em que se inserem
- Compreender que a primeira LDB foi o resultado dos embates entre setores antagônicos da sociedade brasileira
- Identificar e caracterizar as duas fases da elaboração da lei de diretrizes e bases
- Analisar o contexto histórico em que se desenrolam os debates para a construção da lei de diretrizes e bases
- Apontar os objetivos do governo militar para as reformas na educação
- Identificar os objetivos da reforma educacional introduzida pela lei 5692
- Reconhecer os interesses presentes na reforma do ensino superior expressa na lei 5540.
- Identificar as tensões e interesses nacionais e internacionais envolvidos no debate constituinte.
- Reconhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como um avanço no plano legal, entendendo as
crianças e os adolescentes como cidadãos.
- Analisar o processo histórico de construção da lei 9394.
- Identificar a importância do professor no processo de formação e do exercício da cidadania.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
POLÍTICAS públicas e organização da educação básica. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 379 P769 – 27ex
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 3. ed. São Paulo: Ática, 2010. 379.2 P257g – 22ex
SHIROMA, Eneida Oto. Política educacional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. 379.2 S558p – 24ex

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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SANDER, Benno. Políticas públicas e gestão democrática da educação. Brasília: Liber Livro, 2005. 139 p. 379.81 S214p – 2ex
DAVIES, Nicholas. Legislação educacional federal básica. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 370.2681 D255l – 2ex
DEMO, Pedro. Nova LDB: ranços e avanços. 22. ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 370.2681 D383n – 2ex
TOMMASI, Livia de; WARDE, Mirian Jorge; HADDAD, Sérgio (Org.). Banco Mundial e as políticas
educacionais. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 379 T661b – 2ex
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura
e organização. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2012. 370.1 L694e – 23ex

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Conceitos Iniciais
- Estado
- Educação
- Sociedade
UNIDADE II - A trajetória da Legislação Educacional no Brasil
- A educação nos textos constitucionais
- A primeira LDB DE 1961
- As reformas educacionais da Ditadura Militar
UNIDADE III - A transição democrática
- A elaboração da Carta Constitucional de 1988
- A educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente
UNIDADE IV– As Reformas educacionais a partir dos anos de 1990
- A política educacional dos anos 90 - o neoliberalismo e suas implicações na Educação no cenário
internacional e brasileiro
- A elaboração da segunda LDB
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN 9394/96.
- Organização e Estrutura da Educação Nacional.
- A construção do Plano Nacional de Educação
- Financiamento da Educação e suas vertentes - Emenda 14, FUNDEF e FUNDEB
- O século XXI: o Plano de Desenvolvimento da Educação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% às aulas ministradas.
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2
(AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino,
de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que
possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo
de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao
projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do
grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será
o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: HIST. DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO
CONTEMP.
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º CH:

Visão panorâmica sobre o mundo durante o século XX. Processos políticos, econômico-sociais e culturais do pós II
Guerra Mundial até a ascensão dos governos neo-liberais. Inserção do Brasil no cenário internacional.

OBJETIVOS
GERAIS
- Refletir sobre os principais acontecimentos no campo político, cultural e econômico do final da II Guerra Mundial
até a globalização mundial. Compreender o papel do Brasil frente às transformações da ótica internacional.
ESPECÍFICOS
−
−
−
−
−

Analisar o desenvolvimento do capitalismo do pós Segunda Guerra mundial até os nossos dias;
Identificar os desdobramentos políticos do pós Segunda Guerra;
Identificar as transformações econômicas e sociais durante a Guerra Fria;
Identificar os efeitos do capitalismo e do socialismo em países periféricos;
Refletir sobre a cultura, a política e a economia do Brasil, inserido na realidade mundial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 327.1
H684g- 22ex.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Porto Alegre: Zahar, 1986. 306 L318c 43ex.
MOTTA, Fernando C. Prestes; CALDAS, Miguel P. (Org.). Cultura organizacional e cultura brasileira. São
Paulo: Atlas, 1997. 658.406 M921c 23ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGA, Virna Ligia Fernandes. História antiga ocidental. Rio de Janeiro: 2016. 96 p. (Livro Próprio Estácio).
ISBN 978-85-5548-415-5. 930 B813h 12ex.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia contemporânea no Brasil: conhecimento, política e educação. 4. ed.
Petrópolis: Vozes, 2002. 255 p. 100 S498f 4.ed.
CHAUI, Marilena de Souza. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 9. ed. São Paulo:
Cortez,2001. 306 C496c 3ex.
TEIXEIRA, Leonardo. História da cultura e da sociedade no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: SESES,
2015. 120 p. (Livro Próprio Estácio). ISBN 978-85-5548-1147. 306.0981 T355h 15ex.
POERNER, Artur José. Identidade cultural na era da globalização: política federal de cultura no Brasil. 2. ed.
Rio de Janeiro: Revan, 2000. 158 p. 306 P745i 2.ed.2ex.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - O Pós-Segunda Guerra
− Reordenamento Geo-político econômico
− Jurisdição Internacional
− Criação do Estado de Israel
− O Brasil no contexto internacional - Fim do Estado Novo
− Constituição de 1946
− Governo Dutra e rompimento com a URSS
Unidade 2 - Guerra Fria: Bipolarização Mundial
− Planos Econômicos: Plano Marshall
− Alianças militares: OTAN/Pacto de Varsóvia
− Movimentos de emancipação: descolonização afro-asiática.
− A criação do terceiro mundo e o movimento dos não alinhados.
Unidade 3 - A alternativa socialista
− Revolução Chinesa
− Revolução Cubana
− Guerra do Vietnã
− Política externa norte-americana e soviética
− Reflexos na América Latina: os anos de chumbo
− O Brasil no contexto internacional: Golpe civil-militar.
Unidade 4 - Movimentos culturais: décadas de 1960/1970
− Estados Unidos e os direitos civis
− Movimento Hippie/Negro/Feminismo
− A Europa e o Maio de 1968
− Cultura brasileira: Cinema / Teatro / Música
− Radicalização da repressão no Brasil.
Unidade 5 - Internacionalização da economia: o neo-liberalismo
− O Estado de Bem Estar Social
− Margaret Thatcher e Ronald Reagan
− A experiência neo-liberal na América Latina
− O Brasil no contexto internacional
− O período da Abertura Política
− A constituinte de 1986 e a Constituição de 1988.
Unidade 6 - Derrocada da URSS
Planos: Glasnost/Perestróica
− Queda do Muro de Berlim
− Fim da URSS
− O caso chinês
Unidade 7 - O mundo atual: Globalização
− O que significa globalização
− Fórum econômico/ Fórum Social
− O terrorismo no mundo atual: caso notório 11/09 nos Estados Unidos da América
− Novos desafios da economia globalizada

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: SUSTENTABILIDADE
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

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.

OBJETIVOS
GERAL
- Proporcionar os conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável promovendo ações para minimizar possíveis
impactos ambientais. Possibilitar a capacidade de identificar as características e requisitos das questões envolvendo o
meio ambiente e a sociedade de consumo Possibilitar o conhecimento dos aspectos relativos a Sustentabilidade
desenvolvendo ações que possibilitem sua implantação. Aplicar da lei de educação ambiental 9795-1999 Aplicar do
decreto 4281-2002

ESPECÍFICOS
−
−
−

Especificar e implementar as medidas necessárias ao desenvolvimento de uma sociedade de consumo
consciente com objetivando a sustentabilidade.
Diligenciar condicionantes e medidas necessárias para alcançar-se um desenvolvimento sustentável.
Implementar processos de melhoria contínua nos mecanismos de defesa ambiental e de combate ao
consumo supérfluo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CIÊNCIAS do ambiente. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 500 C569 81ex.
SUSTENTABILIDADE. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 333.72 S964 87ex.
EDUCAÇÃO ambiental. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 304.207 C539c 87ex
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. 6. ed. Peirópolis, 2009.
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecícila Focesi (Ed.). Educação ambiental e sustentabilidade. São
Paulo: Manole, 2005.
TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Educação ambiental: natureza, razão e história. São Paulo: Autores
Associados, 2004.
ZAKRZEVSKI, Sônia Balvedi; BARCELOS, Valdo. Educação ambiental e compromisso social: pensamentos e
ações. Erechim, RS: EDIFAPES, 2004.
EDUCAÇÃO, ambiente e sociedade: idéias e práticas. Serra: Companhia Siderúrgica de Tubarão, 2004.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Desenvolvimento Sustentável
−
−

O que é desenvolvimento sustentável
Funcionamento da natureza (ciências naturais) e da sociedade (ciências humanas) e suas tensões (degradação
sócioambiental)
− O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável
− Sugestões para um desenvolvimento sustentável
Unidade II - Da questão ambiental para o campo do consumo
−
−
−

Da explosão populacional ao impacto do consumo
Sociedade de Consumo
O consumidor como novo ator social
− Educação Ambiental como caminho para a sustentabilidade
Unidade III
−

Conferências internacionais que definiram a sustentabilidade como meta, e a gestão ambiental como principais
instrumentos nestes processos.
− Trajetória legal e das políticas públicas brasileiras relacionadas à gestão ambiental e à educação ambiental
Unidade IV – Sustentabilidade
−
−

Conceito e aspectos da Sustentabilidade
Ações relacionadas a sustentabilidade
− Benefícios
Unidade V - Consumo Consciente
−
−
−
−

−

Introdução
O que é consumo consciente
Por dentro do consumo consciente
Produção (tecnologias limpas) e consumo sustentáveis.
Sustentabilidade, consumo e publicidade

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSOR:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

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 movimentos por uma nova escola. A educação nos séculos XX e
XXI: o liberalismo e o neoliberalismo.

OBJETIVOS
GERAL
- Refletir sobre a importância da História para a compreensão dos processos educativos; Estabelecer a relação entre
História e Educação; Reconhecer o papel da educação para as diferentes sociedades; Compreender que a educação
é fruto de construção histórica de uma dada sociedade.
ESPECÍFICOS
- Identificar as diferentes concepções de História e de Educação;
- Compreender que a educação se apresenta de forma diferenciada em diferentes culturas;
- Identificar a origem da escola ocidental na Antiguidade grega e romana;
- Explicitar o papel da Igreja Católica na educação medieval;
- Contextualizar o Estado Moderno e perceber o que representou a educação para os movimentos dos reformadores e
da Contrarreforma, assim como para o pensamento liberal em processo de formação;
- Compreender a influência do Iluminismo, das revoluções liberais e da institucionalização dos governos
constitucionais nas reformas educacionais dos séculos XVIII e XIX;
 Compreender que o projeto educacional dos trabalhadores, formulado a partir de meados do século XIX, tem como
proposta um outro modelo de sociedade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 370.9
A662hi -36ex.
LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive (Org.). Quinhentos anos
de educação no Brasil. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 370.981 L864q 22ex.
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil: (1930/1973). 40.ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2014.
370.9 R758h 33ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROSIN, Andréa. Avaliação da aprendizagem. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 370.1523 R821a -44ex.
VEIGA, Cynthia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007. 370.9 V426h – 3ex.
BURKE, Peter. História social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003. 306.42
B959h – 2ex.
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação brasileira. São Paulo: Cortez, 2006. 370.981 G425hi 3ex.
JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 938 J22p
5.ed -2ex.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - A História da Educação na confluência entre História e Educação
−
−

A História e suas diferentes concepções (Positivismo, Annales e Marxismo).
O que é Educação, o que é História da Educação. O sentido da Educação para as diferentes formações sociais.

Unidade II - A origem da escola ocidental na Antiguidade Clássica e Idade Média
−
−

A Educação na Antiguidade greco-romana.
A educação medieval: A Igreja, a organização dos estudos, a universidade e a pedagogia escolástica.

Unidade III - O Humanismo, a modernidade e a educação reformada
−

O humanismo pedagógico e os projetos educativos das reformas religiosas.

− O século XVII e a constituição da pedagogia moderna.
Unidade IV - O Iluminismo e as reformas educacionais dos séculos XVIII e XIX
−
−

O Absolutismo Monárquico e as reformas educacionais baseadas no movimento da pedagogia ilustrada.
As revoluções liberais na França e na Inglaterra e a instituição da escola pública e estatal.

Unidade V - A sociedade do trabalho e os movimentos por uma nova escola
−
−
−

A proposta pedagógica defendida por Marx e Engels.
A Escola Nova.
As questões do presente.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: GESTÃO DE DESEMPENHO
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 3º
CH:

O ambiente das organizações, sua complexidade e o aumento da competitividade num mundo globalizado e de
rápidas mudanças. As pessoas como o principal agente das mudanças e a importância de uma ferramenta que ajude
a medir o desempenho e o grau de contribuição dos indivíduos nesse processo. Os conceitos de avaliação
(julgamento de valor), gestão e gestão do desempenho. Compreender como as pessoas fazem julgamento de valor e
os principais objetivos do sistema de gestão do desempenho. Os conceitos, elementos e lógica sequencial de um
sistema. A gestão do desempenho vista como sistema. Como as organizações definem seus objetivos. Elementos do
Plano Estratégico; Missão, Visão, Valores, Objetivos, Estratégias e Planos de Ação. Os elementos de entrada do
sistema de avaliação (indicadores de desempenho) associados ao Plano Estratégico da organização. O processo de
desdobramento dos objetivos e metas estratégicas em objetivos e metas individuais (parâmetros de avaliação do
desempenho individual) e sua importância para o resultado empresarial. A correlação entre os valores institucionais e
os comportamentos individuais (parâmetros de avaliação do desempenho individual) e sua importância para a cultura
e o clima organizacional. Como as organizações organizam as tarefas e responsabilidades. Indicadores de
desempenho para o processo de avaliação associados à Estrutura Organizacional. Identificar os indicadores de
desempenho relacionados com as atividades de rotina ou operacionais de cada cargo/função/pessoa. O conceito de
eficácia e sua relação com o produto da atividade e o conceito de qualidade percebida. Atender às necessidades dos
clientes/usuários. Como transformar indicadores subjetivos em algo mensurável; especificações. Identificar os
indicadores de eficácia associados ao Plano Estratégico e Estrutura Organizacional. O conceito de eficiência e sua
relação com o processo da atividade e o conceito de produtividade - otimização dos recursos. Identificar os
indicadores de eficiência associados ao Plano Estratégico e Estrutura Organizacional. A influência da cultura
organizacional na escolha do modelo de avaliação. Identificar as características das diversas culturas organizacionais
;autocrática, liberal, democrática. Perceber a necessidade de adequar a periodicidade do processo de avaliação às
características dos diferentes tipos de negócios. Os princípios filosóficos que podem orientar um processo de
avaliação. As principais falhas que podem ocorrer num sistema de avaliação e como evitá-las. As diferentes escalas
de avaliação; numérica, descritiva e mista. Conhecer um modelo de escala em percentil e suas vantagens. Os
instrumentos tradicionais de avaliação empregados nas organizações, suas características, vantagens e
desvantagens; escala gráfica, escolha forçada, pesquisa de campo e incidentes críticos. Os modelos de avaliação de
múltiplas fontes empregados em culturas democráticas ;comitês, avaliação de 180 graus e avaliação de 360 graus. A
responsabilidade e a importância do feedback no processo de avaliação. Entender os cuidados que devem ser
tomados para um bom feedback. A relação entre o sistema de gestão do desempenho com os demais sistemas de
gestão de pessoas; treinamento e desenvolvimento, remuneração, reconhecimento e recompensa, plano de carreira,
histórico de pessoal, transferências e desligamentos. Outros mecanismos de avaliação para excelência em gestão
;pesquisa de clima, pesquisa de satisfação de clientes, participação no mercado (marketshare), resultados
econômico-financeiros. A importância do processo de melhoria contínua do sistema de gestão do desempenho.

OBJETIVOS
GERAL
- Demonstrar os conceitos e fundamentos de um sistema de gestão de desempenho. Entender a influência da cultura
organizacional e das características do negócio na definição do modelo de avaliação de desempenho. Orientar a
escolha dos fatores de avaliação que contribuirão para o desenvolvimento da organização e das pessoas que nela
atuam. Criar ou orientar a criação de ferramentas (formulários ou sistemas) do processo de avaliação de
desempenho. Criar medidas preventivas que evitem ou desvios e/ou falhas no processo de avaliação. Alinhar os
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resultados da avaliação do desempenho com os demais subsistemas de gestão de pessoas.

ESPECÍFICOS
−
−
−
−
−
−

−

Capacitar o aluno para demonstrar como um sistema de gestão do desempenho pode contribuir para aumentar a
competitividade das organizações
Capacitar o aluno para fazer a interligação do sistema de gestão do desempenho com o planejamento estratégico
e com a estrutura organizacional
Capacitar o aluno para perceber como a cultura organizacional e o segmento de negócio da empresa pode
influenciar na escolha do modelo de avaliação do desempenho
Capacitar o aluno para conhecer os instrumentos tradicionais e novas modalidades de avaliação do desempenho.
Capacitar o aluno para prevenir a ocorrência de falhas e desvios na gestão do sistema de avaliação do
desempenho.
Capacitar o aluno para orientar as interfaces entre o sistema de avaliação do desempenho com os demais
subsistemas de gestão de pessoas.
Capacitar o aluno para descrever e explicar o sistema de gestão de desempenho.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
POLLI, Marco Fábio. Gestão da qualidade. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 658.562 P774g 106ex.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. São
Paulo: Editora Manole, 2014. 658.3 C532g -32ex.
BARBARÁ, Saulo (Org.). Gestão por processos: fundamentos, técnicas e modelos de implementação: foco no
sistema de gestão da qualidade com base na ISO 9000:2000. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. 658.562 G393
-31ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BECKER, Brian E.; HUSELID, Mark A.; ULRICH, Dave. Gestão estratégica de pessoas com
scorecard: interligando pessoas, estratégia e performance. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 658.3 B395g - 3ex.
CHIAVENATO, Idalberto. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e avaliar o desempenho
para alcançar resultados. São Paulo: Manole, 2009. 658.3 C532d – 12ex.
GESTÃO de pessoas, não de pessoal: os melhores métodos de motivação e avaliação de desempenho. Tradução
Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 658.3 G393 1997 – 3ex.
NERI, Aguinaldo A. (Org.). Gestão de RH por competências e a empregabilidade. Campinas: Papirus, 1999.
GALLI, Rafael; CIOFFI, Jose Leandro. Administração de pessoal. Rio de Janeiro: Universidade Estacio de Sa /
UNISEB Centro Universitario, 2015. 658.3 G168a

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1: O ambiente das organizações.
−
−

−

A complexidade das organizações;
O aumento da competitividade num mundo globalizado;
Pessoas como o principal agente das mudanças; A importância de ferramentas que ajudem a medir o
desempenho e o grau de contribuição dos indivíduos nesse processo.

Unidade 2: Os conceitos de avaliação, gestão e gestão do desempenho.
−
−

Julgamento de valor e Avaliação;
Os principais objetivos do sistema de gestão do desempenho.

Unidade 3: A gestão do desempenho vista como sistema.
−

−

Os conceitos;
Elementos e lógica sequencial de um sistema de gestão de desempenho.

Unidade 4: Importância do Plano Estratégico para o sistema de avaliação.

Unidade 5: Estratégia de gestão do desempenho.
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−
−
−

−

Objetivos e metas estratégicas;
Objetivos e metas individuais;
Convergência de metas individuais e estratégicas e resultado empresarial;
Correlação entre valores institucionais e comportamentos individuais e sua importância para a cultura e o clima
organizacional.

Unidade 6: Tarefas e responsabilidades.

− Indicadores de desempenho para o processo de avaliação associados à Estrutura Organizacional
(cargo/função/pessoa).
Unidade 7: Unidade de revisão
Unidade 8: Eficácia e qualidade.
−
−

−

A relação entre eficácia e produto da atividade e o conceito de qualidade.
Indicadores subjetivos e a mensuração através das especificações.
Indicadores de eficácia associados ao Plano Estratégico e Estrutura Organizacional.

Unidade 9: Conceito de eficiência e produtividade.
−

−

A relação entre eficiência, o processo da atividade e o conceito de produtividade;
Indicadores de eficiência associados ao Plano Estratégico e Estrutura Organizacional.

Unidade 10: A influência da cultura organizacional e modelo de avaliação.
−

Características das diversas culturas organizacionais;

− A adequação da periodicidade do processo de avaliação às características dos diferentes tipos de negócios.
Unidade 11: Os princípios filosóficos que orientam os processos de avaliação.
−

As principais falhas dos sistemas de avaliação e como evitá-las;

− As diferentes escalas de avaliação.
Unidade 12: Os instrumentos tradicionais de avaliação.
−
−
−

−

Seu Emprego nas organizações;
Características;
Vantagens;
Desvantagens.

Unidade 13: Os modelos de avaliação de múltiplas fontes empregados em culturas democráticas

Unidade 14: Feedback
−
−

A responsabilidade e a importância do feedback no processo de avaliação;
Os cuidados que devem ser tomados para um bom feedback.

Unidade 15: A relação entre o sistema de gestão do desempenho com os demais

Unidade 16: Outros mecanismos de avaliação para excelência em gestão.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA
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Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2)
e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização
de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo
com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a
compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo
permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto
pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades
acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre
os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas
dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o
grau final do aluno na disciplina.
2.Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º CH:

A História da criação artística: suas características, conceitos, imagens e personagens fundamentais. As artes e
suas relações com as diferentes sociedades, períodos e realidades. A arte moderna e contemporânea. A arte no
Brasil. A relação entre arte e produção midiática. A imagem hoje e sua relação com a arte.

OBJETIVOS
GERAIS
- Refletir sobre a arte; Discutir a importância da arte como cultura, registro, documento e sua relação com a história
e com a sociedade.; Apresentar a arte como reflexo e motor de mudanças na percepção do mundo e a importância
da compreensão desse processo para o futuro profissional.
ESPECÍFICOS
−

Incentivar a reflexão sobre a apropriação dos padrões e valores estéticos nos produtos da sociedade.

−

Analisar as grandes transformações ocorridas na história e suas relações com a arte.

−

Aumentar o senso crítico e a cultura geral do aluno.

−

Discutir os diferentes usos e aplicações dos conceitos da arte.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOMBRICH, Ernest Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora Gen/LTC, 2013. 709 G632h -22ex.
SOUZA, Leonara Guimarães de. Estética e história da arte contemporânea. Rio de Janeiro: 2016. 709 S729e
2016 -34ex.
PEREIRA, katia Helena. Como usar artes visuais na sala de aula. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 707 P436c
– 22ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008. 306 L318c
43ex.
WOLLHEIM, Richard. Arte e seus objetos. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes,
1994. 707 P436c
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 280 p.
ISBN 8533621477. 709.45 A686h -2ex.
STANGOS, Nikos (org). Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000. 709.04 C744 – 10ex.
JANSON, Horst Woldemar; JANSON, Anthony F. A Iniciação à História da arte. 2ª Edição São Paulo: Martins
Fontes, 1996. 709 J35i 10 ex.
NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Atica 3ª edição.
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508032518/pages/_1
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - A Idéia de Estética
- O conceito de arte no ocidente. A imagem como significante e sua importância, nas diversas sociedades.
Unidade II - A História da Arte até os nossos dias
−

A pré-história. Arte e religião. As antigas sociedades e o surgimento da História: O Egito e os Hieróglifos. A
Mesopotâmia e o código de Hamurabi.
− A antiguidade clássica: a Grécia e sua importância: o teatro, a filosofia e a democracia. Os mitos. O surgimento
de ideia do Belo. Roma: o desenvolvimento (engenharia, arquitetura) e a propagação dos conhecimentos
clássicos.
− A Idade Média: a questão iconoclasta. O belo como pertencente a Deus. A revalorização da Arte Medieval com
o moderno conceito de expressão na arte. A arte Românica e Gótica.
− O Renascimento. O Humanismo. O belo e a natureza. Maneirismo
− O Barroco. A relação claro/escuro e razão/emoção. As novas relações da ciência com a arte e suas relações
com a imagem. O Empirismo. O Rococó. O Barroco no Brasil.
− O Neoclássico e o Romântico. O Iluminismo. A revolução industrial e suas consequências na arte e na
sociedade.
Unidade III - A Arte e o Mundo Moderno.
−
−

O Realismo e o Impressionismo. As grandes transformações da idade moderna. O surgimento da Fotografia.
O Pós-impressionismo: A Art Nouveau, o Simbolismo, O pontilhismo. Pesquisas independentes e a arte
moderna: Van Gogh, Gauguin e Cèzanne.
Unidade IV - O Surgimento das Vanguardas Históricas
−
−
−
−

Arte como expressão: O fauvismo e a cor. O expressionismo e a questão da abstração.
A arte na moderna sociedade da máquina: As soluções formais do cubismo e do Futurismo.
A arte moderna no Brasil: A semana de 22. O salão de 30.
A Guerra: O Dadá e o Surrealismo: as novas relações da arte e da sociedade: a anti-arte e a saída pelo sonho e
pela imaginação.
− A proposta racionalista: Movimentos de caráter construtivistas e a abstração geométrica: Suprematismo,
Neoplasticismo e Construtivismo Russo. Arte e sociedade A Bauhaus.
Unidade V - A Pós Modernidade
−
−
−

−

A Arte no pós-Guerra: O Expressionismo Abstrato.
A Pop Arte e o retorno da figuração.
O Experimentalismo no Brasil: O Neoconcretismo
A Arte Minimal e conceitual. O experimentalismo Internacional

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: DIREITO AMBIENTAL
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

I. Noções Introdutórias do Direito Ambiental.
1. Aspectos jus-filosófico da questão ambiental. Legislação Ambiental e Histórico do Direito Ambiental:
2. Conceitos e Fundamentos do Direito Ambiental. Principiologia do Direito Ambiental. Histórico do
II.Sistema Jurídico Ambiental.
3 - O Sistema Jurídico Ambiental: A Tutela Constitucional. Sistemas de Repartição de Competências.
4 - Política Nacional de Meio Ambiente. Lei 6.938/81.
5 - Avaliação de Impacto Ambiental. Impacto Ambiental e Licenciamento Ambiental.
6- Proteção à Flora e à Biodiversidade
7 - Tutelas Específicas do Meio Ambiente8- Responsabilidade Ambiental
9- Lei de Crimes Ambientais. Lei 9.605/98
III. Jurisdição Ambiental
10 - Instrumentos Processuais de Proteção Ambiental

OBJETIVOS
GERAIS
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

Apresentar ao aluno a importância da legislação ambiental como instrumento jurídico e legal de proteção do bem
ambiental.
Identificar mecanismos de desenvolvimento sustentável, tendo em vista o comando constitucional da garantia a
um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Analisar os conceitos e princípios básicos ambientais, desenvolvendo o raciocínio jurídico ambiental para solução
dos problemas ambientais atuais.
ESPECÍFICOS
Adotar a pesquisa na legislação, na doutrina e na jurisprudência como fonte de apreensão do conhecimento e de
resolução de questões jurídicas ambientais aplicadas ao caso concreto
Distinguir as fontes, princípios, características e hierarquia das leis ambientais;
Reconhecer a base constitucional de proteção do meio ambiente que fundamenta a legislação ambiental;
Conhecer a estrutura jurídica da Política Nacional do Meio Ambiente e sua aplicação em consonância com a
legislação ambiental vigente e sua aplicação prática.
Identificar, diante da lesão ambiental a responsabilização do agente, nas áreas civil, administrativa e penal;
Acessar e consultar bancos de dados sobre a legislação ambiental vigente;
Distinguir e interpretar as principais políticas ambientais e a legislação especial de tutela ao bem ambiental;
Identificar e aplicar os instrumentos processuais de proteção ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTUNES, Paulo Bessa, Direito Ambiental. Editora: Atlas, São Paulo. Ano:2013 341.347 A636d -23ex.
PHILIPPI JR., Arlindo; PELICIONI, Maria Cecícila Focesi (Ed.). Educação ambiental e sustentabilidade. 2. ed. São
Paulo: Manole, 2014. 1004 p. (Coleção ambiental, 14). ISBN 9788520432006.
LEUZINGER, Márcia Dieguez e CUREAU, Sandra. Direito Ambiental. Editora: Elsevier (Universitária), Rio de
Janeiro. Ano: 2013. 341.347 L654d 27ex.
GALLI, Rafael Altafin. Gestão e legislação ambiental. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 341.347 G168g- 82ex
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual de Direito ambiental. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. 914 p.
341.347 S621m 7ex.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco Fiorillo. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Editora: Saraiva. Ano: 2013.
41.3470981 F519c – 22ex.
SILVA, Olmiro Ferreira da. Direito ambiental e ecologia: aspectos filosóficos contemporâneos. São Paulo: Manole,
2003. 341.347 S586d -34ex.
PHILIPPI JR., Arlindo; PELICIONI, Maria Cecícila Focesi (Ed.). Educação ambiental e sustentabilidade. 2. ed. São
Paulo: Manole, 2014. 1004 p. (Coleção ambiental, 14). ISBN 9788520432006. 304.207 P557e 38ex.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 1.064 p 341.347
M149d 11.ed.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Noções Introdutórias do Direito Ambiental.
−

−

Homem e Natureza: Aspectos jus-filosófico da questão ambiental.. Problemas ambientais e a crise ambiental.
Desenvolvimento econômico e o meio ambiente: sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Conflitos
socioambientais. Ética e Educação Ambiental. O meio ambiente como objeto do direito: o bem ambiental,
recursos ambientais. Histórico do Direito Ambiental: Principal marcos da Legislação Ambiental brasileira e do
Direito Internacional. Influência do Direito Ambiental Internacional na Formação do Direito Ambiental Brasileiro
.Conceitos e Fundamentos do Direito Ambiental. Classificação do Meio Ambiente. A Autonomia do Direito
Ambiental. O Direito ao Meio Ambiente: direito fundamental de natureza jurídica difusa, um direito de 3ª geração.
Principiologia do Direito Ambiental. Os Princípios ambientais constitucionais. Outros Princípios Constitucionais
integrados: princípio da legalidade e princípio da reserva legal, princípio do direito à propriedade, livre iniciativa,
devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

II.Sistema Jurídico Ambiental.
−

−

−

−

−

O Sistema Jurídico Ambiental: a lei como fonte de obrigações do Direito Ambiental. A Constituição de 1988.
Questões sobre a recepção de normas anteriores à CF. Regras Constitucionais Diretas e Indiretas sobre Meio
Ambiente. Normas regulamentadoras do Art. 225, da CF/88. Sistemas de Repartição de Competências.
Competência Legislativa. A Delegação de competência legislativa ao Poder Executivo. Tratados Internacionais;
Competência Executiva. A Lei Complementar 140/2011. Poder de Polícia Ambiental. Fiscalização. Infrações
Administrativas contra o meio ambiente. Zoneamento Ambiental e Licenciamento Ambiental.
Regra procedimental: a Política Nacional de Meio Ambiente ? Lei 6.938/81. Alterações legislativas posteriores.
Interação com o Art.225 da CF, a Lei 9.605/98 e outras legislações. Conceitos da PNMA. Objeto, Princípios,
Diretrizes. O SISNAMA, Estrutura Organizacional. O IBAMA, O CONAMA. Instrumentos da PNMA. Zoneamento
Ambiental e Padrões de Qualidade Ambiental. Sistema de Informação. Participação e Educação Ambiental.
Poluidor ? pagador. Responsabilidade Objetiva. Legitimidade do MP. Transgressores e Penalidades. Análise dos
principais artigos e das alterações recentes ao texto da Lei 6.938/81.
Avaliação de Impacto Ambiental. Impacto Ambiental e Licenciamento Ambiental. Procedimento Administrativo:
Licenciamento Ambiental e expedição de Licenças Ambientais. Lei Complementar 140/2011. Resolução
CONAMA 237/97 e 001/86, Política Nacional de Meio ambiente, Lei 6.938/81. Lei 9.605/98. Licenciamento
Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental. Impacto Ambiental. Instrumentos legais de Implementação da AIA.
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental -EIA-RIMA. Audiência Pública, CF, Art. 225 § 1º,
IV. Resolução CONAMA 001/86, 237/97 e 009/87 Lei 6.938/81.
Regras Materiais- Tutelas Específicas do Meio Ambiente: Proteção à Flora e à Biodiversidade. Novo
Código Florestal ? Lei 12.651/12. Os vetos ao Novo Código Florestal (conflito de interesses). Áreas de
Preservação Permanente ? APP e Reserva Legal e principais dispositivos. Decreto 7.830/2012 - Sistema de
Cadastro Ambiental Rural. Gestão de Florestas Públicas ? Lei 12.334/ 2006. Criação de Espaços Territoriais
Especialmente Protegidos: Unidades de Conservação - UC. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação.SNUC. Lei 9.605/98; O Instituto Chico Mendes ? ICMBio. Convenção sobre Diversidade Biológica. Política
Nacional de Biodiversidade; Acesso ao Patrimônio Genético.
Regras Materiais - Tutelas Específicas do Meio Ambiente: A Proteção do Meio Ambiente Urbano e do Meio
Ambiente Cultural. Política Nacional de Educação Ambiental. Política Nacional de Recursos Hídricos. Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Tutela do Meio Ambiente Natural: Poluição do Ar e da Atmosfera. Poluição do
Solo. Poluição da Água. Poluição Visual e Poluição Sonora. Política Nacional de Mudanças Climáticas
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−
−

Responsabilidade Ambiental: Responsabilidade Ambiental e Dano Ambiental. Responsabilidade Civil.
Responsabilidade Administrativa. Responsabilidade Penal.
A regra procedimental: Lei 9.605/98. Lei de Crimes Ambientais sanções penais e infrações administrativas.
Tutela Penal do Meio Ambiente, Dos Crimes Ambientais. Decreto 6.514/08 ? Infrações e sanções Administrativas
contra o Meio Ambiente.

Unidade III. JURISDIÇÃO AMBIENTAL

− Instrumentos Processuais de Proteção Ambiental: O Ministério Público e a Defesa do Meio Ambiente. Ação
Civil Pública em Matéria Ambiental. Inquérito Civil. Termo de Ajustamento de Conduta. Ação Popular.
Mandado de Segurança Coletivo em matéria ambiental; Tutela Processual Penal e Tutela Processual Civil .

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2
e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

Abordagem das Correntes Pedagógicas clássicas e recentes da Educação Ambiental (EA). Análise crítica das
Declarações Internacionais da EA (Belgrado, Tbilisi, Moscou e Tessalonique) e Encontros Brasileiros de Educação
Ambiental. Programas e políticas públicas governamentais em EA. Educação Ambiental e o Currículo Escolar e
desenvolvimento de projetos em EA.

OBJETIVOS
GERAIS
−

Oferecer embasamento teórico prático ao aluno para compreensão da disciplina de Educação Ambiental
como instrumento de transformação sócio ambiental.
ESPECÍFICOS

−
−
−
−

−

Demonstrar conceitos sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, consumo, gestão ambiental e
educação ambiental;
Apresentar as diferentes correntes pedagógicas da Educação Ambiental;
Explicar as declarações internacionais de Educação Ambiental de Belgrado, Tbilisi, Moscou e Rio-92;
Analisar as Políticas e Programas Públicos em Educação Ambiental
Discutir sobre Educação Ambiental no currículo escolar, para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares
de educação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CIÊNCIAS do ambiente. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. - 500 C569 -81 ex
SUSTENTABILIDADE. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 333.72 S964 – 87ex.
EDUCAÇÃO ambiental. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014.- 304.207 P557e
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez,
2004. 304.207 C331e – 2ex.
PHILIPPI, Arlindo Jr; PELICIONI,Maria Cecïlia. Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005.
GUIMARÃES, Mauro. Formação de educadores ambientais. São Paulo: Papirus, 2004. 304.207 P557e -38ex.
TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Educação ambiental: natureza, razão e história. São Paulo: Autores
Associados, 2004. 304.207 T757e- 2ex.
ZAKRZEVSKI, Sônia Balvedi; BARCELOS, Valdo. Educação ambiental e compromisso social: pensamentos e
ações. Erechim, RS: EDIFAPES, 2004. 304.207 Z21e- 2ex.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Unidade I: Meio Ambiente e Educação
− Introdução e reflexão inicial sobre as questões ambientais e os desafios da educação para o século XXI.
Unidade II: Desenvolvimento Sustentável
− Desenvolvimento sustentável no contexto da dimensão humana.
− A questão do consumo consciente e do consumo sustentável.
Unidade III: Movimentos Ambientalistas
− Encontros e eventos importantes para a discussão de meio ambiente e educação ambiental: Tbilisi, Moscou, Rio92.
Unidade IV: Educação Ambiental, Pedagogia, Política e Sociedade:
− Discussões sobre modelo de desenvolvimento, desigualdade social, globalização.
− A inserção da educação ambiental nesse contexto.
Unidade V: Educação Ambiental e Legislação:
− A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei N0 9.795/99).
− A Política Nacional do Meio Ambiente e seus Sistemas e Institutos.
Unidade VI: Indicadores Ambientais:
− Apresentação dos indicadores de meio ambiente: impactos ambientais, estudo de impactos ambientais e relatório
de impacto de meio ambiente.
Unidade VII: Projetos em Educação Ambiental:
− O planejamento, construção e avaliação de projetos em educação ambiental.
Unidade VIII: Interdisciplinaridade x Pedagogia:
− Requisitos a relação da educação ambiental com outras áreas do conhecimento e da vida do homem em
sociedade.
− As correntes pedagógicas em educação ambiental.
Unidade IX: O Papel da Escola frente ao Meio Ambiente:
− A escola como promotora de preservação ambiental e da saúde.
− A questão da epidemiologia aplicada à Educação Ambiental.
Unidade X: Tópico Especial em Educação Ambiental:
− As temáticas de poluição, gerenciamento de resíduos e gestão ambiental.
− Os desafios do educador ambiental frente a esses problemas sociais e os espaços não formais de educação
(ONGs, empresas e comunidades).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2
e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º CH:

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.

OBJETIVOS
GERAIS
- Analisar o contexto de uma organização escolar e não escolar, identificando as áreas de intervenção e as
estratégias necessárias para a transformação , melhoria e aperfeiçoamento do desempenho de todos no espaço
analisado. Construir subsídios teórico-práticos para que o aluno possa analisar, entender e criticar com propriedade
a política da avaliação institucional brasileira, em seu contexto sócio-histórico;
ESPECÍFICOS
−

−

−

Discutir o modelo formativo-regulador de avaliação institucional e acompanhar na mídia a divulgação de
resultados, sendo capaz de entender o significado e dimensão da realidade educacional revelada pelos
instrumentos aplicados;

Ressaltar a importância de se construir os alicerces para desenvolver uma cultura de avaliação que permita a
meta avaliação;
Identificar as causas que geram os problemas em uma instituição e apresentar uma proposta que permita a
melhoria e o aperfeiçoamento da prática pedagógica que garanta a qualidade do trabalho realizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SANTOS, Clóvis Roberto dos. Gestão educacional e escolar para a modernidade. São Paulo: Cengage Learning,
2008. 104 p. 371.2 S237g – 22ex.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens-entre duas lógicas. Porto Alegre:
Artes Médicas Sul, 1999 - 371.27 P455a- 24ex.
ROMÃO, José Eutásquio. Avaliação Dialógica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire,
2001. 371.2 R756a – 22ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ZAINKO, Maria Amélia Sabbag e PINTO, Maria Lúcia Accioly Teixeira. Gestão da instituição de ensino e ação
docente. Curitiba, intersaberes, 2015 BV
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=avalia%C3%A7%C3%
A3o%20institucional
VASCONSELOS, Maria Lucia. Educação básica: a formação do professor-, relação professor-aluno, planejamento,
mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2014. Bv
https://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=avalia%C3%A7%C3%
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A3o%20da%20escola
GUIRADO, Marlene. Psicologia institucional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: EPU, 2004. 133 p. 158 G965p 2. ed.22EX.
PSICOLOGIA nas organizações. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 143 p. (Livro Próprio
Estácio). ISBN 978-85-60923-18-2. 158.7 P974 12EX.
VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio avaliação e trabalho pedagógico. 8. ed. Campinas: Papirus,
2010. 191 p. ISBN 8530807561. 370.71 V712p 8. ed. 2010 – M5EX.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - A Política Oficial de Avaliação Institucional no Brasil:
− Evolução histórica dos processos de avaliação e regulação
− Institucionalização da Avaliação- o Estado avaliador.
− Bases legais do atual modelo. de avaliação institucional
Unidade II - A concepção e dimensão da prática avaliativa na Educação Básica
− Diferentes abordagens de avaliação institucional
− Princípios e instrumentos de avaliação institucional
− Legitimidade dos instrumentos: medir ou avaliar
− Interpretação e análise dos dados.
Unidade III - A cultura de avaliação- quem são os interessados?
− Paradigma de qualidade: avaliando competências e habilidades.
− A metaavaliação: reelaborando e revisando o processo de avaliação.
Unidade IV - O projeto de avaliação: uma proposta de melhoria qualitativa.
− Elaborando o projeto

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

O processo de avaliação da disciplina será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1),
Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e
realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de
ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as
atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar
o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a
disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou
práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar
20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das
atividades estruturadas. Deverá, preferencialmente, ser uma prova onde constem questões
objetivas e questões discursivas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas. Na AV-2 o aluno realizará um trabalho de grupo que resulte na elaboração
de um projeto de avaliação institucional para apresentação em sala de aula.
Na AV-3 o aluno realizará uma prova escrita.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética
entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas
obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética
obtida será o grau final do aluno na disciplina.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PEDAGOGIA NAS INSTITUIÇÕES NÃO ESCOLARES
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

O papel do pedagogo nas organizações: diferentes lócus de atuação e principais desafios. Foco central de sua
atuação: descrever, explicar, compreender e intervir no fenômeno educativo. A natureza do trabalho pedagógico nas
organizações: planejar, executar, coordenar/acompanhar e/ou avaliar a ação educativa. O modo de produção
capitalista e as transformações do mundo do trabalho: do padrão de acumulação fordista ao padrão de acumulação
flexível. O mercado de trabalho e a qualificação do trabalhador. As organizações no contexto dos paradigmas fordista
e flexível. A gestão das organizações, de seus funcionários e a formação profissional nos paradigmas fordista e
flexível. Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento. Os desafios da formação profissional efetivamente
comprometida com os interesses dos trabalhadores.

OBJETIVOS
GERAL
- Analisar o papel do Pedagogo nas Organizações numa perspectiva diferenciada e multidisciplinar. Analisar histórica
e criticamente as transformações ocorridas no mundo do trabalho a partir do processo de reestruturação produtiva
que resultou do novo padrão flexível de acumulação do capital, historicizando a passagem do fordismo para o
paradigma flexível. Analisar criticamente a gestão das organizações, de seus funcionários e a formação profissional
nos paradigmas fordista e flexível.
ESPECÍFICOS
− Identificar o papel do pedagogo nas instituições e seus diferentes lócus de atuação.

− Distinguir o foco central do trabalho do pedagogo: descrever, explicar, compreender e intervir no fenômeno
educativo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de (Org). O coordenador pedagógico e o
cotidiano da escola. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2010. 371.3 P697c -22ex.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico.
13. ed. São Paulo: Libertad, 2006. 371.207 V331p – 42ex.
PIMENTA, Selma Garrido (org). Pedagogia, Ciência da Educação? São Paulo : Cortez, 1996. 371.3 P371-22ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LUCK, Heloísa. A Gestão participativa na escola. 11.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 125p. (Série Cadernos de
Gestão). 371.2 L941g -22ex.
SANTOS, Clóvis Roberto dos. Gestão educacional e escolar para a modernidade. São Paulo: Cengage Learning,
2008. 104 p. 371.2 S237g -22ex.
SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira. Um gosto amardo de escola: relações entre currículo, ensino e fracasso
escolar. São Paulo: Iglu, 2004. 255p. ISBN 978-85-7494-067-4. 375 S192g -22ex.
RICARDO, Eleonora Jorge. Gestão da educação corporativa: cases, reflexões e ações em educação a distância.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 658.3124 R488g -3ex.
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MAEMURA, Marcia Mitie Durante. Treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Rio de Janeiro:
SESES, 2016. 176p. (Livro Próprio Estácio). ISBN 978-85-5548-407-0. 658.3124 M184t-12ex

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 - O papel do pedagogo nas organizações
−
−
−
−
−

O papel do pedagogo nas organizações e seus diferentes lócus de atuação.
O foco central do trabalho do pedagogo: descrever, explicar, compreender e intervir no fenômeno educativo
A diversidade das práticas educativas atuais e a essência do trabalho pedagógico.
Trabalho docente e trabalho pedagógico.
Possibilidades de atuação do pedagogo em uma instituição no que diz respeito ao planejamento, execução,
coordenação/acompanhamento e avaliação da ação educativa.

−
Unidade 2 - As transformações ocorridas no mundo do trabalho: do paradigma fordista ao paradigma flexível
e seus impactos na qualificação e na formação profissional do trabalhador.
−
−
−
−
−
−
−

O paradigma fordista
A crise do fordismo nos anos 70
O novo cenário econômico e político após a crise dos anos 70: o paradigma da produção flexível
As novas formas de organização da produção e do trabalho no paradigma flexível: até que ponto uma superação
do fordismo?
As mudanças na organização do processo de trabalho e seus impactos sobre a qualificação dos trabalhadores e
sobre o mercado de trabalho
As organizações e as mediações por elas realizadas nos paradigmas Taylorista/Fordista e Flexível
Diferentes formas de gestão das organizações e suas diferentes formas de organização da formação profissional

Unidade 3 - A gestão das organizações, de seus funcionários e a formação profissional nos paradigmas
fordista e flexível.
−
−
−
−
−
−

Características, conceitos e funções da administração de funcionários no paradigma Fordista e Flexível:
Características, conceitos e funções do treinamento no paradigma Fordista e Flexível
Características e conceitos de Educação Corporativa no Paradigma Flexível
Características e conceitos de Gestão do Conhecimento no Paradigma Flexível
Pressupostos de uma proposta de formação profissional integral, comprometida com os interesses dos
trabalhadores
Os desafios da atuação do pedagogo diante dos limites e possibilidades de implementação de propostas de
formação profissional comprometidas com os interesses dos trabalhadores

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno
será avaliado por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho
nas avaliações presenciais (AV1, AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente
responsável pela turma irá avaliar a participação do aluno nos fóruns de discussão temáticos,
tendo por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade da/na intervenção do aluno.
No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão
construídos a partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o banco
de questões da disciplina, classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes
níveis cognitivos. As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno,
de acordo com o calendário acadêmico institucional.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: TCC EM PEDAGOGIA
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

O trabalho de conclusão de curso como atividade de pesquisa científica articulada à prática pedagógica: reflexão
e produção do conhecimento. Elaboração e redação dos capítulos finais do TCC: análise dos dados coletados e
cotejamento desses resultados com o referencial definido no capítulo inicial; considerações finais/conclusões do
TCC. A redação final do TCC. Normas para a apresentação gráfica do TCC. Apresentação oral do TCC.

OBJETIVOS
GERAL
- Concluir o Trabalho de Conclusão de Curso relacionado, obedecendo aos critérios básicos de rigor e relevância
relativos aos trabalhos acadêmicos. Apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC em Pedagogia.
ESPECÍFICOS
−
−
−
−

−

Redigir os capítulos finais do TCC,
Redigir as conclusões/considerações finais da pesquisa
Elaborar os elementos pré-textuais e pós-textuais do TCC
Revisar e realizar a redação final do TCC, levando em conta as observações do professor da disciplina e
do parecerista.
Elaborar o esquema e os recursos para a apresentação oral o TCC

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TRIVIÑOS, Augusto. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. SP:
Atlas, 2009. GIL, 370.78 T841i – 28 ex
Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.42 G463c – 49 ex
RUDIO, F. Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 1986 001.42 R916i – 22 ex .
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BECKER, Fernando. Educação e Construção do Conhecimento. Artmed: ed 2: 2012. 370.1523 B395e – 4 ex
GATTI, Bernadete Angelina. A construção da pesquisa em educação no Brasil. Brasilia: Liber Livro Ed, 2007.
370.78 G263c 2012 – 22 ex
GIL, Antonio Carlos . Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 300.72 G463m – ex 6
MINAYO, Maria Cecília (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes,
2007. 300.72 M663p – 16 ex
CALAZANS, Maria Julieta Costa (Org.). Iniciação científica: construindo o pensamento crítico. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2002. 001.42 C143i – 7 ex

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Unidade I - Elaboração dos capítulos finais do TCC
− Elaboração dos capítulos finais do TCC, o que inclui a análise dos dados coletados (o cotejamento entre a
empiria e o referencial teórico adotado na pesquisa) e as conclusões. Definição dos pareceristas e entrega dos
TCCs aos pareceristas para análise e avaliação.

Unidade II - Revisão e redação final do TCC
−

Elaboração da parte pré-textual do TCC, o que inclui: capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória
(opcional), agradecimentos (opcional), epígrafe (opcional), resumo, listas (opcional), sumário. Redação da
versão final dos elementos textuais do TCC, levando em conta as análises realizadas pelo professor da
disciplina e pelo parecerista, formatando o texto de acordo com as normas da ABNT - Documento NBR 10520 "Apresentação de citações em documentos". Revisão dos elementos pós-textuais do TCC: as referências
(apresentadas de acordo com as normas da ABNT - Documento NBR 6023 - "Referências bibliográficas") e os
anexos (caso existam).

Unidade III - Apresentação oral do TCC
−

Apresentação oral dos TCCs. Discussão dos TCCs pela turma, organizada em grupos temáticos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

O aluno terá uma única nota, lançada no período da AV-3 pelo professor da disciplina. Esta
nota final do TCC deve expressar não só a avaliação do professor da disciplina a respeito do
processo realizado pelo aluno durante a elaboração do TCC, como também a avaliação do
produto final alcançado pelo aluno, realizada pelo parecerista.
Apesar da disciplina TCC em Pedagogia não envolver a realização de AV-1, AV-2 e AV-3, é
necessário considerar as datas destas avaliações no calendário escolar como marcos para
entrega do TCC, da seguinte forma:
AV-1 Entrega dos capítulos finais.
AV-2 Entrega ao professor do TCC já analisado pelo parecerista e apresentação oral do TCC
finalizado
AV-3 Entrega do TCC revisto à luz das análises do orientador e do parecerista para
encadernação.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PRÁT. E EST. SUPER. EM GEST. DAS ORG.NÃO
ESCOL.
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

Especificidade do conhecimento pedagógico e áreas de atuação do Pedagogo. Gestão de Pessoas nas
organizações não escolares. A cultura organizacional. Seleção, treinamento e desenvolvimento. Planejamento e
avaliação Institucional

OBJETIVOS
GERAL
- Conhecer espaços de atuação do pedagogo na empresa e nas organizações não escolares, possibilitando a
ampliação do olhar desse profissional nesse campo de ação. Compreender a atuação do pedagogo na lógica
empresarial e na lógica da organização não escolar, de forma que o aluno desenvolva uma capacidade crítica de
análise da instituição observada. Desenvolver habilidades e competências para que consiga captar necessidades
da organização e criar novos espaços de atuação e inserção em projetos de natureza educativa, social e cultural.
ESPECÍFICOS
−

−
−
−
−
−
−

Organizar um roteiro de observação para estruturar o plano de estágio e para a elaboração do relatório
final.
Observar sistematicamente o cotidiano da organização não escolar, como empresa e organização não
governamental - ONG-.Planejar, acompanhar e avaliar projetos e ações educativas que contribuam para a
melhoria da produtividade de uma instituição não escolar.
Elaborar registros e relatórios descritivos e reflexivos.
Conhecer a cultura organizacional da organização não escolar.
Identificar as funções do pedagogo na organização não escolar.
Ampliar o olhar e possibilidades de novas funções do pedagogo na organização não escolar.
Entrevistar os funcionários do setor de Recursos Humanos e similares para compreender a diversidade de
funções

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Org.). Prática de ensino e o estágio supervisionado. 24.ed. Campinas: Papirus,
2012. 128p. (Magistério Formação e Trabalho Pedagógico). ISBN 978-85-308-0159-5. 370.733 P598p- 17ex.
BV http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/search?utf8=%E2%9C%93&amp;q=piconez
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e
movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
658.401 G195p – 23 ex
YAZLLE, Claudia. Conteúdo metodológico e prática de ensino em creche e educação infantil. Rio de Janeiro:
SESES, 2015. 152 p ISBN 978-85-60923-94-6. 372.21 Y35c -23ex.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LOUZADA, Laura. Tópicos especiais em administração. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 658.3 L895t – 12 ex
ARAUJO, Luis César Gonçalves de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas: estratégias e integração
organizacional. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2009. 658.3 A663g – 5 ex
RICARDO, Eleonora Jorge. Gestão da educação corporativa: cases, reflexões e ações em educação a distância.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 658.3124 R488g – 3 ex
MEISTER, J. C. Educação corporativa: a gestão do capital intelectual através das universidades corporativas.
São Paulo: Makron Books, 1999.
MAEMURA, Marcia Mitie Durante. Treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Rio de Janeiro:
SESES, 2016. 658.3124 M184t – 12 ex

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 - Considerações gerais sobre o estágio supervisionado e áreas de atuação do Pedagogo.
− Exigências legais, objetivos, planejamento, o estágio, o relatório, o acompanhamento/ supervisão, duração e
avaliação (do estágio e da disciplina).
− Fundamentos e objetivos: a relação do estágio com o campo de estagio, objetivos do estágio, plano de estágio,
roteiro de observação e modelo de relatório.
− Especificidade do conhecimento pedagógico e áreas de atuação do Pedagogo: Empresa, ONG e Organizações
Públicas.
− Gestão de Pessoas nas organizações não escolares
Unidade 2 - O pedagogo na empresa
− Conhecendo a empresa: cultura organizacional e estrutura organizacional.
− O setor de Recursos Humanos: objetivos e processos.
− Seleção de Pessoas: conceito, processos, técnicas e avaliação.
− Formação e treinamento: conceito, processos, técnicas e avaliação.
− Programas de incentivos, benefícios e serviços.
− A empresa e sua missão educativa: Ética e Responsabilidade Social.
− Educação Corporativa/ Universidade Corporativa.
Unidade 3 - O pedagogo na organização não governamental - ONG.
− Características e desafios das organizações não-governamentais: o desafio da gestão.
− Conhecendo a ONG: missão, estrutura e funcionamento.
− Planejamento e controle
Unidade 4 - Elaboração de Relatório Final
− Discussão e relação entre teoria e prática
− Sistematizando a vivência nas instituições não escolares: elaboração do relatório final

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

O processo de avaliação será realizado ao longo do semestre. Estabelece-se apenas uma
nota mediante a entrega do relatório final do Estágio Supervisionado na Avaliação Final (AV3).
A avaliação será realizada através da entrega do relatório final levando em consideração as
diferentes vias de participação em sala no decorrer do semestre. Considerando que a troca
com o outro é fundamental nessa etapa da formação profissional e acadêmica a autoavaliação deverá ser uma prática presente.
A nota da AV3 deverá ser composta pelo relatório escrito, entrega da documentação e
participação em sala.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0 na nota da AV3.
2. Entregar toda a documentação devidamente assinada e carimbada até a data da AV3.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: PSICOLOGIA INSTITUCIONAL
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

Psicologia Institucional: um estado da arte. Perspectivas contemporâneas: consciência social, identificação e
instituições. Intervenções na prática institucional.

OBJETIVOS
GERAIS

− Compreender as contribuições da psicologia no âmbito das instituições para além das antinomias entre
teoria e prática.
ESPECÍFICOS

− Conhecer a visão de autores clássicos nos estudos sobre instituições na perspectiva da psicologia;
− Compreender as principais discussões teóricas contemporâneos relacionadas à área temática das
instituições;

− Identificar, na relação grupal, quando a presença de outros energiza, inibe ou modifica comportamentos,
sobretudo no desenvolvimento do trabalho em equipes, além de compreender e estruturar problemas que
demandem implementação de mudanças nas instituições.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PSICOLOGIA nas organizações. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 158.7 P974 - 65 ex
CAMPOS, Luis Antônio Monteiro. Psicologia da personalidade. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 150 C198p 22 ex
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. (2001) Psicologias: uma
introdução ao estudo de psicologia. 13. ed. reform e ampl. São Paulo: Saraiva. 150 B665p 51 ex
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LANE Silvia T.Maurer & CODO, Wanderley Psicologia Social: o homem em movimento. São Paulo: Barsiliense.
302 A544p 3 ex
BALDWIN, Timothy; RUBIN, Robert; BOMMER, William (2008). Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais. 1ª
Ed. Rio de Janeiro: Elsevier Campus. 658.3 B18 – 3 ex
RODRIGUES, Aroldo; ASSMAR, Eveline Maria Leal; JABLONSKI, Bernardo. Psicologia social. 31. ed. Petropolis:
Vozes, 2014. 302 R696p – 3 ex
REGATO, Vilma Cardoso. Psicologia nas organizações. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2006.
CARRARO, Patricia Rossi. Psicologia da educação. Rio de Janeiro: UNISEB, 2015. 192 p. (Livro próprio Estácio).
370.15 C313p

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

258
Unidade I - Psicologia Institucional: um estado da arte.

− A psicologia Institucional como psicohigiene;
− A análise institucional de inspiração sociológica;
− A prática institucional na visão da psicologia social crítica;
− O indivíduo e a instituição família;
−

O processo de socialização na escola.

Unidade II - Perspectivas contemporâneas: consciência social, identificação e instituições

− Consciência social e sua história;
− Sistemas de identificação social;
−

Grupos, instituições e poder;

Unidade III - Intervenções na prática institucional.

− Processos grupais;
− Desenvolvimento de equipes;
− Gestão de mudanças.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

MÉDIA

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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FACULDADE ESTÁCIO DE VILA VELHA
Curso de Pedagogia
PLANO DE ENSINO
PROFESSORA:
CURSO: Pedagogia
HABILITAÇÃO: Pedagogia
DISCIPLINA: GESTÃO DA QUALIDADE
EMENTA

ANO:
SEMESTRE:
PERÍODO: 8º
CH:

Visão histórica da evolução da gestão empresarial e as contribuições das diversas escolas de administração para a
gestão da qualidade. As idéias, fundamentos e metodologias disseminadas pelos precursores dos sistemas da
qualidade: Deming, Juran, Ishikauwa, Feigenbaun, Crosby e Falconi. Conceitos e fundamentos da gestão
organizacional e gestão estratégica da qualidade. O Sistema Brasileiro de Conformidade, tipos de certificação de
conformidade, auditorias, metrologia e sistemas normativos. Aspectos da Normalização: objetivos, segurança,
proteção ao consumidor, eliminação de barreiras comerciais, comunicação, economia e funções do sistema normativo.
Sistema de gestão da qualidade - Normas ISO 9000:2008 e seus elementos. A Fundação Nacional da Qualidade FNQ e o Modelo de Excelência em Gestão - MEG, nos moldes do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ.
Clientes: satisfação, valor e retenção.

OBJETIVOS
GERAIS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Apresentar a evolução do sistema de gestão organizacional e dos sistemas de gestão da qualidade
Conhecer as idéias e contribuições dos precursores de sistemas de gestão da qualidade
Conhecer as ações brasileiras para melhoria da competitividade das sua empresas num cenário de
globalização e concorrência internacional
Apresentar os elementos de um sistema de garantia da qualidade internacional nos moldes das normas ISO
9000:2008
Apresentar as ações e objetivos da Fundação Nacional da Qualidade
Conhecer os fundamentos e critérios do modelo de excelência em gestão nos moldes do Prêmio Nacional da
Qualidade – PNQ
Apresentar como as empresas podem gerar satisfação, valor e retenção do cliente.
ESPECÍFICOS
Identificar as contribuições das diversas escolas de administração para o sistema de gestão organizacional e
gestão da qualidade
Conhecer as diversas contribuições das personalidades precursoras de sistemas de gestão da qualidade,
suas idéias, fundamentos, diferenças e coincidências entre os modelos aplicados
Contribuir na implementação de um sistema de garantia internacional da qualidade nos moldes da Norma ISO
9000:2008
Contribuir para o desenvolvimento de práticas de gestão alinhadas ao modelo de excelência em gestão nos
moldes Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
OROFINO, Antônio Carlos. Processos com resultados: a busca da melhoria continuada. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
658.4013 O82p – 23 ex
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CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco (Coord.). Gestão da qualidade: teoria e casos. 2. ed.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - Histórico e Filosofia
− A evolução e o desenvolvimento da qualidade;
− Histórico da Gestão da qualidade;
− Consequências da adoção dos conceitos e premissas da Gestão da Qualidade;
− Conceitos de Empresa e de Gestão;
− Considerações básicas de Princípios de Administração
Unidade II - Gurus da Gestão da Qualidade e suas linhas de pensamento
− Principais linhas de pensamento da qualidade;
− Definições de qualidade (Edward Deming, Joseph Juran, Philip Crosby, Armand Feigenbaum, Kaoru Ishikawa)
Unidade III - A Gestão da Qualidade
− A gestão da qualidade como estratégia competitiva;
− A importância do estabelecimento da missão, visão de futuro;
− A qualidade se faz no negócio;
− A evolução da qualidade nas organizações;
− Dimensões da qualidade;
− Conceito de Desempenho;
− A Trilogia de Juran;
− A Pirâmide TQM;
− Os paradigmas de ontem e de hoje;
− A Gestão do Conhecimento como estratégia de disseminação das informações;
− Definição de clientes / fornecedores / cadeia cliente / fornecedor / cadeia cliente do cliente.

Unidade IV - Técnicas de Melhoria de Desempenho
− Conceituação de Processos;
− Os níveis dos processos ? do negócio, da organização ? das atividades;
− A importância de conhecer as atividades através do mapeamento dos processos;
− Estruturas organizacionais flexíveis;
− Estruturas organizacionais verticalizadas X horizontalizadas;
− A importância do monitoramento dos processos para obter maior desempenho;
− Monitoramento do desempenho através de indicadores impulsionadores de desempenho;
− A aplicação da metodologia Balanced Scorecard (BSC);
− As perspectivas do BSC;
− A necessidade de integração das perspectivas; A importância da percepção de que as organizações devem
estar orientadas para a estratégia; Monitoramento constante das demandas do mercado;
− Criação de um mapa de relacionamento de indicadores impulsionadores de desempenho.
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Unidade V - Normas Iso
− A busca pela certificação através das normas ISO;
− Os objetivos da normalização;
− O órgão oficial brasileiro ? ABNT;
− A cronologia das normas ISO;
− Requisitos básicos da ISO 9001-2000.
Unidade VI - Ferramentas da Qualidade: Conceitos e Aplicabilidade
− Ciclo PDCA e SDCA;
− Brainstorming;
− Diagrama de causas e efeitos (Diagrama de Ishikawa);
− Fluxograma;
− Diagrama de Dispersão; Folha de Verificação; Gráfico de Pareto; Matriz GUT; 5W e 2 H; 5S
Unidade VII - Auditoria da Qualidade
− Propósitos da Auditoria;
− Motivos de uma Auditoria;
− A Auditoria de 1ª., 2ª e 3ª. Parte;
− O perfil do Auditor;
− A Pirâmide da Documentação.
− Atividades de Planejamento da Pré-Auditoria;
− Atividades da Auditoria;
− Relatório da Auditoria e Atividades de Acompanhamento
Unidade VIII - Prêmio Nacional da Qualidade: PNQ
− A Fundação pelo Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ):uma organização que coordenada o PNQ;
− Os fundamentos da excelência;
− Os modelos de excelência;
− Os critérios de excelência.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FREQUÊNCIA

MÉDIA

Frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas.

A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da
Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de
avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua participação interativa e colaborativa (fóruns de
discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na
média aritmética das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo que a menor delas deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada
pelo aluno em qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no
calendário acadêmico. O aluno poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação
AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da
Instituição, mediante agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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