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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Os tempos atuais exigem mudanças no campo do conhecimento, da cultura, da política e da 

educação. No que se refere à educação superior, são várias as mudanças que se consolidam desde 

a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9394/96, que teve 

como metas principais: regulamentar a estrutura e funcionamento dos sistemas de ensino; definir 

os objetivos da educação nacional e orientar os processos formativos. Nos cursos de Graduação, 

mudanças ocorreram na estruturação curricular, pois a lei substituiu os chamados currículos 

mínimos pelas diretrizes curriculares nacionais. Tais diretrizes apresentam os princípios gerais 

orientadores da formação dos diferentes profissionais e atribuem às Instituições de Ensino 

Superior a responsabilidade de elaborar os currículos e a dinâmica de seus cursos, por meio de 

Projetos Pedagógicos. 

A partir da década de 80, debates, em diversos espaços da sociedade, vêm aprofundando 

questões relacionadas às mudanças nos currículos dos cursos de formação de professores, 

empreendidos, principalmente, pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação – ANFOPE, ganhando força nas reuniões de associações como a ANPEd, ANPAE, 

UNDIME, FORUNDIR, ForGRAD e diversas outras associações profissionais que congregam 

trabalhadores da educação. 

Por muitos anos, o curso de Pedagogia foi objeto de discussões e críticas, buscando definir 

princípios e procedimentos a serem observados na sua organização institucional e curricular. Esse 

processo culminou com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia, pela Resolução CP/CNE Nº 1, de 15 de maio de 2006. 

Envolvido nesse contexto, o Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA promoveu mudanças em seu Projeto Pedagógico, definindo-se por oferecer 

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, sendo a docência a base da formação oferecida. Isso para que 

seus egressos possam atuar como docentes na Educação infantil, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, e em disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade Normal e de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras que as disciplinas 
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pedagógicas estejam previstas, no planejamento, execução e avaliação de programas e projetos 

pedagógicos em sistemas e unidades de ensino e em ambientes não-escolares. 

Como todo projeto, este também requer avaliação constante, para que possa, cada vez 

mais, ajustar-se às novas necessidades e, se necessário, redirecionar suas ações. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 

 

1.1. Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da comunicação 

apresentam novos rumos e avanços não somente em setores produtivos, mas nas mais diversas 

áreas de relacionamento do homem. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensos. De um lado, 

tem-se a universalização da informação, libertando os indivíduos das limitações das culturas 

nacionais e abrindo possibilidades para a internacionalização da cidadania. Por outro lado, passa-

se a exigir que esse cidadão seja instruído, receba adequada preparação para que possa participar e 

usufruir dos avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, coloca-se como ponto central 

dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se torna no passaporte para a entrada no 

mundo da tecnologia e para quebrar as limitações que as distâncias científicas e tecnológicas têm 

imposto aos cidadãos que residem fora do eixo econômico das principais economias globais. 

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de tomadas de 

decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas dinâmicas, atribuições e 

expectativas de funcionamento das instituições universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser considerados nas 

políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

- Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na transmissão do conhecimento. 

- O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com diferentes estilos de 

aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do conhecimento, e não na instrução. 

- O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova cosmovisão e 

promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio ambiente, entre o professor e 

aluno, e que seja flexível e baseado nas peculiaridades do contexto local. 

- Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que assegurem que os alunos ajam 

com responsabilidade, capacidade crítica e com autonomia e que sejam apropriadas às 

particularidades da competência a ser desenvolvida e às características dos alunos. 

- Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento científico, 

técnico, ético e cultura. A formação proposta nos documentos institucionais visa ao 

desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao acadêmico atuar em campos 
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profissionais específicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o desenvolvimento 

cultural e socioeconômico da região. 

 O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços por meio de 

modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, articuladas à pesquisa e à 

extensão, com base na qualidade social e na excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-

se nas demandas por ensino superior, necessário à formação do cidadão, como resposta à 

premência do desenvolvimento regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a 

contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da coletividade. 

 É nesse cenário que se situa o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia, o qual se propõe 

a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e profissional que atenda às demandas 

sociais, econômicas e políticas da sociedade contemporânea, com especial atenção para as 

especificidades das realidades regional e local. 

O Centro Universitário de Anápolis e o Curso de Pedagogia estão  conscientes de que terão 

de enfrentar os desafios oriundos do desenvolvimento econômico, tecnológico, social e cultural do 

país, do Estado de Goiás e do município de Anápolis, preparando o nosso aluno para viver num 

mundo complexo, cheio de incertezas e de conflitos de valores, e, principalmente, para atuar como 

mediador do conhecimento, aquele que investiga e aprende, que descobre, instiga a busca e a 

descoberta, fundamentados em sua Missão Institucional. 

 

1.2. Contexto educacional regional e local 

  

Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o Distrito Federal, há uma 

concentração urbana mais densa, onde se localizam duas regiões metropolitanas: Goiânia/Go e 

Brasília/DF; a microrregião do Entorno de Brasília/Go e a cidade de Anápolis/Go. A cidade de 

Goiânia, capital do Estado de Goiás, conta atualmente com 1.333.767 habitantes, segundo dados 

da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás (Goiás, SEPLAN, 2012). Se considerarmos a 

região metropolitana, essa população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já a cidade de 

Brasília tem uma população de 2.570.160 habitantes (IBGE, 2010), porém, na região 

metropolitana, ultrapassa 3 milhões. 

 No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/Go, está a cidade de Anápolis/Go, 

com um quantitativo populacional de 342.347 habitantes, segundo o Censo do IBGE/2012. Essa 

cidade de porte médio é considerada um ponto estratégico de contato entre a microrregião Centro-

Sul e o Norte do Estado, sendo também um importante entreposto, ligando as regiões Sudeste e 
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Norte do país. Para além da posição geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas federais que 

desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão econômica. 

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 anos de emancipação de 

Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana local a credenciam como um 

centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 1950, Anápolis foi o maior centro comercial 

da região Centro-Oeste. Um fator fundamental nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. 

Alguns fatos evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o primeiro banco goiano, cujo nome era 

Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 14 filiais no Estado, inclusive em Anápolis; o 

segundo banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste Brasileira S/A inaugurado em 1945, também 

era anapolino.  

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação Educativa 

Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a mantenedora das Faculdades 

Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA. 

Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização do Brasil, 

desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi assim que, em 1941, 

foi fundada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no Vale de São Patrício, hoje cidade de Ceres. 

Nessa cidade, a Associação Educativa Evangélica criou novas Unidades: o Colégio Álvaro de 

Melo e a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia nas décadas de 1930 a 1940, bem como a edificação da nova 

capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que lhe dariam suporte, 

impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de entroncamento de importantes 

estradas de rodagem federais e estaduais. Tudo isso fez aumentar a população do Estado e a 

demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava resposta a esse desenvolvimento, 

com a criação dos primeiros cursos de ensino superior fora da capital, por meio da Associação 

Educativa Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em História, Letras, Geografia e 

Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de desenvolvimento 

industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis), inaugurado em 1976. 

Este Distrito serviria de modelo para que outros do gênero fossem instalados no interior do 

Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior número de empresas do Estado. Enquanto tal, 

promove a interligação da cidade a grandes metrópoles e outros país, dinamizando a economia 

local. 
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Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação da Estação 

Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto Seco propicia a distribuição de 

mercadorias e facilita as exportações. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, 

considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, irá fazer 

de Anápolis um centro de logística, garantindo atração de mais investimento e o escoamento de 

produtos, podendo ser em breve um dos principais centros de distribuição da produção no Brasil. 

Nos últimos anos, o município de Anápolis vem se consolidando como centro industrial e 

distribuidor de mercadorias para o resto do Brasil, devido a sua localização estratégica. É a 

principal cidade industrial e centro logístico do Centro-Oeste brasileiro, contando com 

diversificada indústria farmacêutica, forte presença de empresas de logística e atacadistas de secos 

e molhados, economia forte e bem representada por meio de 31 agências bancárias. Sua economia 

está voltada para a indústria de transformação, medicamentos, comércio atacadista, indústria 

automobilística e também a educação. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de Ensino Superior têm 

orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de Anápolis um verdadeiro “polo de 

educação”. As instituições de Ensino Superior são também representativas da dinâmica urbana 

desse município. A oferta de educação superior promove a circulação de pessoas, dinamizada pela 

instalação de muitos jovens que se mudam ou vêm diariamente de cidades circunvizinhas para 

Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a 

UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no atendimento às 

demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na pesquisa científica e em atividades 

de extensão (Fonte: PDI 2014-2018). 

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção regional, iniciada há 

mais de 60 anos, vem acompanhando o desenvolvimento do país. A ampliação das instalações 

físicas e de laboratório, o aumento da oferta de cursos e vagas e as ações de pesquisa e extensão 

têm sido realizadas de acordo com o cenário socioeconômico e as demandas regionais. 

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância amplia as 

possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. A perspectiva regional ganha novo 

escopo, agora em nível nacional, por meio de uma educação a distância mediada via novas 

tecnologias de informação e comunicação. Assim como as demais ações institucionais, em seu 

projeto educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial para a modalidade a distância 
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também foram desenhadas utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas 

institucionais modernas e eficazes. Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas características 

institucionais de busca pela qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, quando da 

criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, investimentos específicos inerentes a um 

projeto de EAD – em recursos educacionais, humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem 

presentes, criando as possibilidades e os caminhos para que a missão institucional seja cumprida, 

agora, no cenário educacional brasileiro. Os valores, os objetivos e as metas institucionais serão 

trabalhados no sentido de atender às necessidades dos alunos em cada um dos Polos de Apoio 

Presencial, propondo atuações pedagógicas que possam responder de maneira adequada a essas 

necessidades (Fonte: PPI/PDI-2018). 

A cidade de Anápolis é bem servida de instituições educacionais, dispondo de ampla rede 

de ensino fundamental, médio e de diversas faculdades e duas universidades. No ensino médio, o 

município conta com 12 (doze) colégios da rede privada e 40 (quarenta) da Rede Pública Estadual. 

O ensino fundamental e infantil é representado por centenas de escolas públicas e privadas. No 

ensino profissionalizante, há unidades como a Escola Senai Roberto Mange, o Senac Elias 

Bufaiçal, Sebrae e a Escola de Enfermagem Florence Nightingale, Microlins, AF Sistemas, além 

de uma unidade do Centro de Ensino Profissionalizante de Anápolis, o CEPA . Graças a essa 

estrutura educacional, Anápolis tem um elevado nível cultural e baixo índice de analfabetismo. 

Situação das Matrículas no Município de Anápolis no Período de 2011 a 2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Anápolis 

Matrículas na Creche - municipal 891 1.033 1.167 1.492 1.624 1.786 

Matrículas na Creche - Particular 893 1.256 1.206 1.357 1.568 1.506 

Matrículas na Pré-Escola - Total (alunos) 4.027 4.501 4.784 6.109 6.155 7.481 

Matrículas no Ensino Fundamental - Total 

(alunos) 

48.533 48.534 48.994 49.696 
50.486 50.376 

Matrículas na Educação de Jovens a Adultos -

Municipal (alunos)  

4.363 3.573 4.406 4.722 
4.061 4.207 

  Fonte: Banco de Dados Estatísticos do Estado de Goiás-SEPIN/SEPLAN-2017 

Percebe-se nos dados da tabela anterior que o município de Anápolis tem enfrentado os 

desafios educacionais de ampliar e qualificar a educação em todos os níveis, principalmente com a 

ampliação de oferta da educação de zero a três anos e a universalização da educação de quatro a 

dezessete anos. 

De acordo com o Plano Nacional de Educação em algumas de suas proposições e 

estratégias, estão previstas a universalização, até 2016, da educação infantil na pré-escola para as 

crianças de quatro a cinco anos de idade, ampliando a oferta de educação infantil em creches, de 

http://www2.seplan.go.gov.br/bde/imp.php?page=varinf&var=159
http://www2.seplan.go.gov.br/bde/imp.php?page=varinf&var=164
http://www2.seplan.go.gov.br/bde/imp.php?page=varinf&var=164
http://www2.seplan.go.gov.br/bde/imp.php?page=varinf&var=424
http://www2.seplan.go.gov.br/bde/imp.php?page=varinf&var=424
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forma a atender, 100% da demanda das crianças de até três anos, até o final da vigência do PNE e 

a universalização do ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos e 

garantia de que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, no 

mesmo período. 

Fica evidente o quanto ainda há por se fazer no tocante à formação dos profissionais da 

educação de um modo geral e do profissional formado pelo curso de Pedagogia, em particular. 

Considera-se também a formação para a Gestão/Coordenação do trabalho escolar, que é uma 

função indispensável para o desenvolvimento do trabalho escolar. 

 

Matrículas no Ensino Médio e na Educação Profissional 

(Nível Técnico no Período de 2011 a 2016) 

 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Anápolis 

Matrículas no Ensino Médio - Total (alunos) 15.961 15.617 16.167 15.718 15.647 14.741 

Matrículas na Educação Profissional - Total 

(alunos) 

1.572 2.286 2.352 4.563 
3.495 2.487 

                                                          Fonte: Banco de Dados Estatísticos do Estado de Goiás-SEPIN/SEPLAN-2017 

Diante dos dados apresentados no quadro acima, percebe-se que há demanda de alunos do 

próprio município para os diversos cursos de Graduação ofertados pelas Instituições 

Universitárias, sem contar os vários municípios vizinhos que oferecem cursos de Ensino Médio.  

Sendo assim, a UniEVANGÉLICA se orgulha  de ser o primeiro Centro Universitário do Estado 

de Goiás e de fazer parte da história de Anápolis e do Centro-oeste, formando profissionais de 

diversas áreas desde 1961. 

A Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão foi instalada no dia 23 de setembro de 1960, mas 

a autorização oficial deu-se em 2 de fevereiro de 1961, quando foi assinado o Decreto-Lei nº 

50.301, de 27/02/61. O Curso de Pedagogia foi reconhecido pelo Decreto nº 61.889, de 11/12/67. 

Desde então, tem primado por assegurar uma formação sistemática e especializada do professor 

para o magistério do ensino secundário em Anápolis e o que a tornava diferente das demais era o 

fato de ser a primeira Faculdade de Filosofia Evangélica de Goiás e a primeira instituição de 

ensino superior em Anápolis. 

Com o credenciamento das Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica 

como Centro Universitário, em 15 de março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº 628, 

publicada no D.O.U. nº 52, de 16 de março de 2004, implanta-se uma nova estrutura na 

UniEVANGÉLICA: são criados os Institutos Superiores que agregam cursos da mesma área ou 

áreas afins, com vista à gestão acadêmica e administrativa, comum aos cursos a eles vinculados. O 

http://www2.seplan.go.gov.br/bde/imp.php?page=varinf&var=169
http://www2.seplan.go.gov.br/bde/imp.php?page=varinf&var=174
http://www2.seplan.go.gov.br/bde/imp.php?page=varinf&var=174
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Curso de Pedagogia e os demais cursos de licenciatura passam a vincular-se ao Instituto Superior 

de Educação. 

Com a preocupação de que o egresso do curso de Pedagogia seja um profissional capaz de 

responder às diversas demandas e exigências de uma sociedade cada vez mais complexa e estar 

preparado para enfrentar, com criatividade e competência, os problemas do cotidiano, o curso 

passou por sensíveis mudanças em seu projeto pedagógico, baseando-se na avaliação interna e 

externa do curso e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia a partir de 

2006. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

2.1. Características da Instituição Mantenedora 

  

 A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, pelo 

Reverendo Arthur Wesley Archibald, missionário americano que desenvolveu, no Brasil, 

significativas atividades educacionais e religiosas, tem como tarefa fundamental contribuir para a 

educação e a formação de crianças, jovens e adultos na região Centro-Oeste. Criada como 

mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE  é uma instituição confessional, de caráter 

interdenominacional e marca presença com a fundação de escolas em diversas cidades do Estado 

de Goiás. 

 No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio Álvaro de 

Melo, em Ceres; o Educandário Nilza Rizzo, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, 

em Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

 Durante a década de 60, no contexto da interiorização do desenvolvimento provocado pela 

transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo 

governo federal para o credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE cria sua 

primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho Federal de Educação 

autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão - FFBS, com a oferta dos 

cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a Faculdade de 

Direito de Anápolis – FADA- foi autorizada a funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi 

igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A Faculdade de Filosofia do Vale de São 

Patrício, situada em Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº 76.994, 

de 7 de janeiro de 1976, com os cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até 

então foram transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento Unificado. 

 Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas da Associação 

Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e a oferta de novos cursos, incluindo Ciências 

Contábeis, em Ceres, e Administração, Educação Física e Enfermagem em Anápolis. Em 2002, 

deu-se a oferta do curso de Fisioterapia, sendo também ampliado o número de vagas para 

Educação Física e Direito. 
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 Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores cristãos, 

éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica foram 

credenciadas como Centro Universitário, em 15 de março de 2004.  

 

Missão: 

 A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem como 

missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis da 

pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável. 

 Imbuída de sua missão, a Instituição tem, como valores, a competência, o profissionalismo 

e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, morais e cristãos. 

 A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos cinco anos, será consolidada 

como instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão, 

utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes 

na condução de seu projeto educacional, tais como: 

- Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, assistencial, 

política, social e cultural. 

- Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as potencialidades e 

individualidades do ser humano. 

-Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao aprimoramento e 

ao crescimento intelectual. 

- Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação do Projeto 

Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

universitária. 

- Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação de serviços . 

( Fonte: PDI 2014-2018) 

 

2.2. Características da Mantida 

 

 O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de março de 2004, por meio da 

Portaria Ministerial nº 628, publicada no D.O.U. nº 52, de 16 de março de 2004. Em decorrência 

de seu crescikmento, a Instituição criou, então, em 2004, o curso de Sistemas de Informação no 

turno noturno, e em 2005, o curso de Ciência da Computação, no turno matutino, e os cursos de 
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Farmácia e Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos cursos foram criados – 

Medicina e Engenharia Civil, além dos seguintes cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, 

Gestão Financeira, Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores.  

 No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa modalidade, o 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo de Educação a Distância – 

NEAD com a oferta de curso de extensão e seminários. Em continuidade à oferta desta 

modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 4.059 de 2004, que prevê que as instituições de 

ensino superior possam introduzir na organização pedagógica curricular de cursos superiores a 

oferta de disciplinas integrantes do currículo na modalidade semipresencial, inicia-se a oferta de 

20% da carga horária dos cursos reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a 

Coordenação de Educação a Distância. 

 Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para a realidade 

presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de uma gestão inovadora e 

compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de viabilizar sua missão e, desse modo, 

participar efetivamente do processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural da região. 

 Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA, concretiza sua proposta educativa por 

meio de cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, cursos superiores de tecnologia, cursos 

de pós-graduação lato e stricto sensu, dos programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de 

extensão. Essa prerrogativa da Instituição em ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino 

superior favorece a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A dinâmica da 

integração dessas atividades mobiliza o processo educativo. Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA 

incorpora às suas atividades acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos de 

extensão e ação comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, contextualização e 

divulgação do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da informação, 

baseadas na comunicação e na interação, contribuem para o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas do acadêmico, tais como busca, análise crítica, julgamento, síntese e produção do 

conhecimento, com maior autonomia. 

          (Fonte: PDI 2014-2018) 
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Natureza, situação fiscal e para-fiscal da Mantenedora: 

A Associação Educativa Evangélica – AEE, é uma sociedade civil confessional, sem fins 

econômicos, com objetivos de fundar e manter escolas de ensino fundamental, médio, superior e 

de pós-graduação (Art. 3 e Art. 4 do Estatuto). 

Art. 3°  A Associação Educativa Evangélica tem por objetivos: 

I - fundar e manter escolas rurais e urbanas em todos os setores do ensino fundamental, 

médio, superior e de pós-graduação; 

II - a iniciação e treinamento de alto rendimento com equipes próprias ou não em todos os 

esportes; 

III - promover atividades de prevenção ao uso de drogas; 

IV - criar e manter editoras, livrarias, papelarias, bazares, lanchonetes, órgãos da imprensa 

escrita, falada e televisada, ambulatórios, laboratórios e hospitais; 

V - produzir e comercializar uniformes e afins, e outros que venham a ensejar o 

desenvolvimento da Associação Educativa Evangélica. 

§1º A Associação Educativa Evangélica não distribuirá dividendos, vantagens ou 

benefícios oriundos de suas diferentes atividades, tampouco seus associados receberão 

qualquer remuneração pelas funções que exercerem.  

§2º Para realização de seus fins, a Associação Educativa Evangélica poderá adquirir bens 

de qualquer natureza e receber contribuições, donativos e outros de pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas. 

Art. 4º Quanto à orientação espiritual, as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e 

prática da Associação Educativa Evangélica. 

 

 Seu Estatuto encontra-se inscrito no 2° Registro Civil das Pessoas Jurídicas – Comarca de 

Anápolis, sob o número 12025 do Livro A-044, fls. 083-100, de 19 de Janeiro de 2004. A AEE 

apresenta uma situação fiscal e para-fiscal regular, conforme documentação pertinente, a qual se 

encontra disposição dos órgãos competentes. Em seu arquivo estão as certidões de Regularidade 

do FGTS, nº 2004090308475541872555, Certidão Negativa de Débitos do INSS, nº 035682004-

08021010, Certidão quanto à Divida da União, nº 400316E04A6632. Possui, também, registro no 

CNSS, sob os seguintes números: 

 Municipal – Lei nº 223/61; 

 Estadual – Decreto Estadual nº l7.096/68; 

 Federal – Decreto Federal nº 5.294/ de 24 de julho de 1963; 

 CNSA – Resolução nº 101 de 10 de julho de 1998. 
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 A Sede da Associação Educativa Evangélica, bem como do Centro Universitário de 

Anápolis, situa-se à Avenida Universitária, km 3,5 – Cidade Universitária - Anápolis / GO; CEP: 

75070-290. O PABX é (62)310-6600 e o Fax (62) 318-1120. Na internet, o sítio do Centro 

Universitário de Anápolis é www.unievangelica.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unievangelica.edu.br/
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO  

 

 

 

3.1. Identificação do curso 

 
O Curso de Pedagogia é mantido pela Associação Educativa Evangélica, pelo Centro 

Universitário de Anápolis e pelo Instituto Superior de Educação, este último originado na 

Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, autorizada pelo Conselho Federal de Educação em 23 de 

setembro de 1960.  

- Reconhecimento: Portaria Nº 109, de 25 de junho de 2012 

- Duração: 7 semestres 

- Turno de funcionamento: noturno (2ª a 6ª) diurno (aos sábados) 

- Total de vagas: 60 (por semestre) 

- Regime Escolar: semestral 

As disciplinas são oferecidas em forma de créditos, não havendo limite para matrícula em 

cada semestre. No ato da matrícula, o acadêmico é orientado para que haja adequação entre o 

atendimento à necessidade de integralização do curso, a disponibilidade do aluno e o horário de 

aula previsto para aquele semestre. 

 O curso se destina à formação de professores para exercer funções de magistério na 

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

na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 

 

3.2. Formas de ingresso 

 

 O acesso ao curso se dá por meio de processo seletivo na modalidade tradicional e 

processo seletivo continuado, na modalidade eletrônica agendada, em outros dias e horários, caso 

haja vaga remanescente. Fazem parte do conjunto de requisitos do Processo Seletivo, restrito a 

classificação na modalidade tradicional e a critério do candidato, o Plano de Valorização dos 

Conhecimentos Adquiridos por dois concursos consecutivos e o resultado do ENEM, desde que o 

candidato opte por seu(s) aproveitamento(s).  O Processo Seletivo, unificado em sua execução, é 

idêntico em conteúdo para todos os cursos oferecidos, abrange a base nacional comum do Ensino 

Médio, não podendo ultrapassar aquele nível de complexidade e visa à seleção do candidato em 

condições de frequentar o curso pretendido.  A classificação será feita em ordem decrescente, 
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segundo os pontos obtidos das somas alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os 

devidos pesos e observados os critérios de desempate. Os candidatos serão selecionados até o 

limite de vagas estabelecido pelo curso. Enquanto houver vaga remanescente, poderá ser 

preenchida por candidato classificado e não convocados em primeira chamada, 

independentemente da modalidade e etapa do processo seletivo. Será feito aproveitamento de nota 

obtida em processo seletivo de outra IES. O Centro Universitário de Anápolis se reserva o direito 

de cancelar a oferta de vagas para o curso cujo demanda na inscrição ou na matrícula for 

considerado insuficiente, não cabendo ao candidato qualquer reclamação ou recurso.  

 

- Critérios de utilização do ENEM: 

1. Aproveitamento dos EXAMES dos 3 (três) últimos anos. Caso tenha participado mais de uma 

vez do EXAME, deverá indicar apenas um resultado. 

2. Cálculo da nota final: média aritmética do resultado da soma dos pontos obtidos na prova da 

UniEVANGÉLICA e dos pontos obtidos na prova objetiva do ENEM, com aproveitamento da 

pontuação maior. O resultado obtido na Redação do ENEM não será utilizado. 

 

- Plano de valorização e aproveitamento dos conhecimentos adquiridos: 

1. Oportunizar o aluno a estudar mais as disciplinas nas quais teve um desempenho insatisfatório; 

proporcionar ao aluno uma reflexão a respeito de sua opção de curso; evitar a pressão e o stress de 

um único processo seletivo eliminatório. 

2. Será feito aproveitamento das notas da prova anterior, porém, deverá fazer todas as provas 

normalmente e poderá alterar sua opção de curso/turno. 

3. Resultado: comparação dos resultados, considerando a maior nota de cada disciplina. 

 

3.3. Justificativa do curso 

 

As transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que afetam a sociedade têm se 

constituído em novas demandas educacionais, já que a inserção nas novas realidades do mundo 

contemporâneo depende de um processo de escolarização que valorize o conhecimento, o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, a formação da cidadania, a construção e a 

transformação da realidade. 

A ação educativa, entendida como a escolarização formal e não formal, direito de todos os 

cidadãos, exige um profissional que compreenda o contexto da sociedade contemporânea e suas 
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implicações educativas, apto a planejar e gerir sistemas e situações de ensino, capaz de elaborar 

intervenções pedagógicas estimuladoras e facilitadoras da aprendizagem. 

Anápolis tem se destacado no processo de modernização e desenvolvimento do Estado de 

Goiás e o curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA tem participado dessa realidade formando 

sujeitos humanos capazes de intervir na transformação da qualidade da educação e na 

profissionalização do magistério. 

A história do Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Anápolis iniciada em 27 de 

fevereiro de 1961, data de sua autorização, esteve ligada à formação para as Habilitações: 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Administração Escolar nas Escolas de 

Ensino Fundamental e Médio. Em 2000, o curso promoveu algumas alterações em seu Projeto 

Pedagógico incluindo disciplinas e atividades curriculares dirigidas à docência nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Com a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, expressa nos Pareceres CNE/CP Nº 5/2005 e 3/2006 e na Resolução 

CNE/CP Nº 1/2006, o curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA participa desse momento 

histórico, definindo para si uma formação de professores para exercer funções de magistério na 

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

na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos e de profissionais da educação para a administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional em escolas e órgãos dos sistemas de ensino da Educação 

Básica. 

A proposta do curso para ser oferecido em 7 (sete) semestres, a partir de 2011/2, sem 

prejuízo da carga horária total de 3840h, foi aprovada em reunião do Colegiado de Curso em 12 de 

maio de 2011, e todas as alterações atenderam as necessidades de ajustes às Diretrizes 

Curriculares do Curso de Pedagogia e aos resultados obtidos no ENADE de 2008. 

Entendendo que a formação de professores é um desafio que tem a ver com o futuro da 

educação e da própria sociedade brasileira, o curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA busca em 

sua trajetória de 56 anos, formando profissionais da Educação para Anápolis e municípios 

vizinhos e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, os princípios e procedimentos a serem 

observados na organização institucional e curricular do curso. Daí, a busca de uma formação que 

se efetive em bases consistentes e fundadas nos princípios de uma formação de qualidade e de 

relevância social. 

Neste sentido, o curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA tem relevância estratégica na 

região, visto que em toda a sua trajetória participou e participa na formação de profissionais para a 



21 

 

 

Educação Básica do município de Anápolis e dos municípios de: Pirenópolis, Corumbá, 

Cocalzinho, Goianésia, Petrolina, São Francisco de Goiás, Vianópolis, Silvânia, Nerópolis, 

Terezópolis, Goianápolis, Leopoldo de Bulhões, Ouro Verde e de todos os distritos do município. 

A organização do curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA se fundamenta nos seguintes 

instrumentos normativos: 

- Lei Nº 9394/96 - LDBN 

- Parecer CNE/CP Nº 5/2005, de 13 de dezembro de 2005. 

- Resolução CNE/CP Nº 01, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; 

- Decreto nº 5.626/ 2006, que estabelece as políticas sobre a disciplina LIBRAS. 

- Resolução CNE/CP 01, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena; 

- Decreto 4.281, de 25/06/2002, que estabelece as Políticas de Educação Ambiental; 

- Resolução Nº 2, de 15/06/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental. 

- Resolução Nº 1, de 30/05/2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos. 

- Parecer Nº 8/2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos. 

- Resolução CNE/CES 03/2007, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados 

quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências.  

- Diretrizes Institucionais: PDI e Regimento Geral. 

 

3.4. Objetivos geral e específicos: 

 

Objetivo Geral: 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário de Anápolis destina-se 

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

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

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

As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de 

sistemas e instituições de ensino, englobando: 
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- 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. 

A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP nº 5/2005 e 3/2006 e 

da Resolução CP/CNE Nº 1/2006, assegura a formação de profissionais da educação prevista no 

art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9394/96, em organizações (escolas 

e órgãos dos sistemas de ensino) da Educação Básica. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Formar profissionais em nível superior qualificados para a atuação no magistério da 

educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

- Desenvolver no profissional da educação uma postura ética-cristã comprometida com a 

melhoria da qualidade do ensino, com o crescimento integral do homem e com o 

desenvolvimento sustentável da região. 

- Formar no pedagogo a compreensão crítica da realidade cultural, política e econômica 

do país e da região por meio da pesquisa e da visão interdisciplinar, percebendo o papel 

fundamental da educação no contexto da sociedade contemporânea. 

- Proporcionar a qualificação adequada para a ação e intervenção pedagógica eficaz nos 

processos de ensino-aprendizagem na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

- Proporcionar a qualificação adequada para o planejamento, a elaboração, a execução, a 

organização e a gestão de escolas, projetos, sistemas e processos educativos, tornando o 

pedagogo um gestor competente e democrático dos espaços escolares e não-escolares. 

- Estender o ensino e a pesquisa à comunidade mediante serviços e projetos de extensão. 

- Promover intercâmbios e cooperação com instituições de Educação Básica e outros 

espaços educativos diversos visando ao desenvolvimento e ao aprimoramento de 

atividades educativas, culturais, artísticas e científicas. 
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3.5. Perfil profissional do egresso: 

 

O licenciado em Pedagogia deve obter na sua formação, conhecimentos teóricos e 

práticos, para atuar no magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

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

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos e exercer as funções previstas no art. 64 da 

LDB (administração, planejamento, supervisão e orientação educacional para a educação básica). 

 

Saberes fundamentais ao perfil do licenciado em Pedagogia: 

- atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, 

igualitária e que busque as metas desejadas por todos: o desenvolvimento, a cultura, a qualidade 

de vida e o equilíbrio ambiental; 

- compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir para o seu 

desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social, com base nos 

princípios, concepções e teorias educacionais e nos fundamentos e métodos da Educação Infantil; 

- promover o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do ensino fundamental, assim 

como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria, fundamentados 

pelas concepções teóricas e metodológicas da educação, aplicando modos de ensinar os diferentes 

campos de conhecimento: língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes, de 

forma interdisciplinar e significativa, mediados pela didática e metodologias pedagógicas 

específicas; 

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

diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo 

educativo; 

- promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a 

comunidade; 

- identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e 

propositiva em face de realidades complexas, demonstrando consciência da diversidade, 

respeitando as particularidades/individualidades de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, 

de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, 

entre outras, além de contribuir para a superação de exclusões sociais, econômicas, culturais, 

religiosas e outras. 
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- participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e avaliando 

projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares de forma 

democrática; 

- realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos na área da educação, utilizando com 

propriedade, metodologias para construção de conhecimentos pedagógicos e científicos; 

- conhecer a legislação e as políticas educacionais para a educação brasileira, no que diz respeito 

à estrutura, organização, funcionamento e financiamento da educação básica, aplicando-as 

criticamente no exercício profissional; 

- desenvolver uma prática pedagógica reflexiva, promovendo um trabalho em equipe que 

promova a integração dos diferentes segmentos da escola. 

 

3.6. Políticas institucionais no âmbito do curso: 

 

O Curso de Pedagogia norteia suas práticas acadêmicas nos princípios filosóficos e pedagógicos 

da Instituição presentes no PPI e no PDI: Liberdade de aprender, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; Formação de 

jovens competentes, éticos, críticos, reflexivos, solidários, que respeitem ao próximo e ao meio 

ambiente e assumam o seu papel de transformação da sociedade; Respeito à liberdade, às 

diferenças , aos direitos sociais e à pluralidade de ideias; Valorização das deliberações por meio de 

órgãos colegiados, dos quais participem segmentos da comunidade acadêmica; Vinculação entre 

educação, formação profissional e práticas sociais.  

 

3.6.1. Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

 

De acordo com o PDI/PPI, a preocupação fundamental da instituição educacional deve ser com a 

aprendizagem dos alunos, reconhecendo que este processo requer a adoção de metodologias 

dinâmicas, mediadoras e dialógicas. A formação teórica exigida na sociedade contemporânea 

pressupõe o desenvolvimento das capacidades de interpretação, articulação e domínio de saberes 

necessários para a inserção no mundo do trabalho. 

Acrescenta-se a isso a “Missão Institucional”, que é promover, com excelência, o conhecimento 

por meio do ensino nos diferentes níveis, da pesquisa e da extensão, buscando a formação de 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável”. 

Desta forma, o curso de Pedagogia fundamenta as atividades de ensino em alguns princípios:  
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Princípio Geral: 

Promoção da formação profissional do acadêmico articulando ensino, pesquisa e extensão, 

levando à sociedade profissionais capazes de agir diante da realidade e comprometidos com a 

formação integral do ser humano baseada em princípios cristãos. 

 

Princípios específicos: 

- Sólida formação teórica garantida pelo ensino de qualidade e incentivo à pesquisa em todas as 

disciplinas. 

- Promoção de experiências inseridas na realidade social e na área de formação desde o início do 

curso, garantindo a articulação teoria e prática. 

- Integração entre a instituição e a comunidade por meio da realização de atividades de extensão. 

- Formação de profissionais competentes, éticos, solidários e que respeitem ao próximo, ao meio 

ambiente, às diferenças e aos direitos humanos e sociais.  

 

3.6.2. Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

  

 O Programa de Bolsa de Iniciação Científica é o resultado de um esforço institucional para 

apoiar as atividades de pesquisa. Tem como objetivo estimular alunos que apresentem interesse na 

produção do conhecimento, criando condições para que tenham oportunidade de desenvolver seu 

potencial e possam contribuir, juntamente com seus professores-orientadores, para o aumento da 

produção intelectual da instituição. 

Atualmente o curso de Pedagogia participa de pesquisas  junto ao  PBIC- Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica e PVIC – Programa de Iniciação Científica Voluntária. 

 

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  

 O curso de Pedagogia participa de projeto apoiado no âmbito PIBID por meio da 

articulação entre a IES e o sistema público municipal de educação básica, de modo a promover a 

inserção dos licenciandos no contexto de escolas da rede pública de ensino, envolvendo o 

desenvolvimento das diferentes características e dimensões da iniciação à docência, de forma a 

privilegiar a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento. 

 Para a execução do Programa há um Convênio de Cooperação Técnica que entre si 

celebram a Associação Educativa Evangélica e o Município de Anápolis por meio da Secretaria 

Municipal de Educação. 
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3.6.3. Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 
 

Por meio do contato com a realidade da vida social, a relação ensino-pesquisa se consolida 

como espaço de análise e compreensão dessa realidade. Além disso, as atividades de extensão, 

articuladas ao ensino, podem estabelecer estreita relação entre a teoria e a prática. (PDI 2014-2018) 

A relação entre o ensino e a extensão supõe transformações no processo pedagógico, pois 

professores e alunos constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e aprender, levando à 

socialização do saber acadêmico.  Do ponto de vista das práticas pedagógicas, esta relação 

favorece uma abordagem contextualizada, integradora das diferentes áreas do conhecimento, 

portanto, interdisciplinar. E, pelo contato com a vida social, as atividades de extensão, articuladas 

ao ensino, podem estabelecer estreita relação entre a teoria e a prática, atribuindo maior 

significado às atividades, como também, oportunizando o desenvolvimento de diferentes 

habilidades e competências. 

O curso de Pedagogia se envolve continuamente  em projetos de extensão e seus alunos 

participam do planejamento, execução e avaliação de serviços prestados à comunidade, atuando 

em escolas, em outras instituições educacionais e em vários setores da sociedade em geral. 

 

Atividades e Projetos desenvolvidos pela Instituição com participação do curso: 

- Projeto “UniEVANGÉLICA CIDADÃ”, promovido pela mantenedora anualmente, em que o 

curso de Pedagogia, por meio dos professores e acadêmicos, oferece oficinas pedagógicas a 

pessoas da comunidade. 

- Projeto UniCIDADÃ ITINERANTE -  projetos e/ou programas dentro das atividades 

extracurriculares do curso, promovendo o intercâmbio e a cooperação com escolas de Ensino 

Fundamental, ONGs, Instituições Sociais e de Saúde do município de Anápolis e municípios 

vizinhos. 

- Programa de Apoio Pedagógico – O curso de Pedagogia por meio de convênio com as 

Instituições: IEL-Instituto Euvaldo Lodi; CIEE- Centro de Integração Empresa-Escola; PETI 

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) mantido pela Prefeitura Municipal de Anápolis, 

possibilita a participação dos acadêmicos em atividades compatíveis com a programação 

curricular estabelecida para o curso em forma de Estágios Extracurriculares desenvolvidos em 

Instituições Educacionais, Projetos Sociais e Unidades Escolares nas seguintes áreas: recreação, 

reforço escolar, gestão educacional, educação especial, entre outros, visando à ampliação do 

espaço pedagógico na formação acadêmico-profissional dos acadêmicos no mundo do trabalho e 
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articulação do curso com outros segmentos sociais. Constituem-se campos de estágio 

extracurricular: Atividades e Projetos de Extensão, Projetos Pedagógicos em escolas e em outros 

ambientes educativos, Instituições Educacionais que desenvolvem Projetos de interesse social, 

Organizações Não Governamentais, Empresas etc. 

 

3.6.4. Eventos científicos, seminários, palestras e conferências: 

  

Espaços curriculares diversificados - como a formação dos profissionais da educação exige bem 

mais do que a formação acadêmica, é importante instituir espaços curriculares capazes de 

promover diferentes percursos de aprendizagens. Pensando nisso, há um incentivo constante do 

colegiado do curso para que haja participação dos alunos e professores em atividades de caráter 

científico e cultural que serão articuladas como parte do processo formativo dos acadêmicos: 

- Mostra Científica: evento promovido semestralmente pelo curso de Pedagogia, cuja programação 

consta de apresentação de resultados das pesquisas realizadas por meio da disciplina Trabalho de 

Curso II, avaliados por meio de bancas e apresentação, em sessão de pôsteres, de projetos de 

pesquisa elaborados pelos acadêmicos na disciplina Trabalho de Curso I. Faz parte dessa 

programação a culminância das atividades de pesquisa das disciplinas Seminários 

Interdisciplinares I a IV. Essas apresentações acontecem em final de semana, sexta-feira e sábado, 

sempre no encerramento de semestre letivo, com a participação de todos os acadêmicos do curso. 

Participam da avaliação dos pôsteres, além de professores do curso, alunos do Mestrado da 

Instituição. 

- Participação em eventos locais, regionais e nacionais ligados à educação. 

- Visitas a escolas, projetos e outras instituições promotoras de atividades educacionais, culturais e 

sociais.  

- Atividades realizadas regularmente no curso: atividades culturais, palestras sobre vários temas;  

apresentação e divulgação de projetos desenvolvidos pelos alunos em escolas de Ensino 

Fundamental e em projetos de extensão  e encontros com a participação de profissionais da 

educação. 

- Exposições e debates sobre pesquisas e trabalhos realizados. 

- Participação efetiva nas Jornadas de Educação do curso de Pedagogia realizadas anualmente e 

nos Congressos Internacionais (CIPEEX) realizados a cada dois anos pelo Centro Universitário. A 

participação do Curso de Pedagogia tem acontecido por meio de Grupos de trabalho, oficinas 
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pedagógicas, palestras e minicursos, ministrados por professores do curso e convidados e 

acadêmicos. 

 

3.6.5. Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 

 

 O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação dialógica, que se 

apresenta como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno. Não se 

permite mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como o único doador de 

conhecimento ao estudante.  

 Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do estudante com o 

mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, ressignificando-o, pois o 

mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não estão prontos e requerem a reconstrução 

diuturna da sociedade. Busca-se, desse modo, a integração entre as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica de forma contextualizada, a partir de 

análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, abordados com adequação científica e 

incorporando o hábito de investigação com rigor metodológico. 

 A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento pode garantir o 

desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país de forma sustentável e 

soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e trabalhar o conhecimento é fundamental 

para uma nação. É dessa relação com o saber que se formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, 

criativos. Um saber que é assim construído percebe melhor a necessidade de transformar o mundo 

para que ele seja melhor para um maior número de pessoas. O profissional formado nessa 

concepção de mundo, de homem, de educação e de ensino compreende melhor a responsabilidade 

social de sua profissão num país ainda tão carente de formados em nível superior. Enfim, é um 

profissional que é sensível aos problemas que a sociedade enfrenta. 

O curso de Pedagogia participa de projetos de extensão desenvolvidos na comunidade:   

- AABB/Rotary – atendendo crianças e adolescentes do bairro Leblon. 

 - Projeto Criar e Tocar – desenvolvido nos bairros da cidade. 

    - Programa permanente de atendimento ao idoso – UniATI 

 

3.7. Metodologias de ensino 
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O processo ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no curso de Pedagogia fundamentar-se-á em 

uma concepção metodológica proposta no PDI do Centro Universitário de Anápolis, que concebe 

o papel do professor como mediador entre o aluno e conhecimento. 

Está implícito na concepção de formação humana e profissional preconizada pela 

Instituição o processo de elaboração de conhecimento dinâmico e contextualizado, requerendo a 

participação ativa do acadêmico, na construção de sua aprendizagem. Para tanto, é necessária a 

adoção de metodologias de aprendizagem dinâmicas e inovadoras que possibilitem condições 

adequadas para a construção do conhecimento. De igual modo, as ações de avaliação requeridas 

por essa concepção de educação superior devem ser contínuas, com ênfase na reflexão sobre a 

formação, por meio de processos diagnósticos que tenham como propósito a identificação de 

êxitos e retificações para o replanejamento, quando necessário, com vistas ao aprimoramento das 

ações educativas. 

(FONTE:PDI 2014-2018) 

 

Assim, no curso de Pedagogia, as metodologias de trabalho que serão adotadas nos 

processos de ensino e aprendizagem privilegiam a articulação teórico-prática, o desenvolvimento 

de competências e habilidades necessárias ao profissional da educação e o estabelecimento de 

relação com o futuro campo profissional dos acadêmicos, por meio do diálogo, da investigação e 

da problematização. 

Para a mediação da aprendizagem são utilizadas diversas estratégias tais como: exposições 

pelo professor na forma dialógica, participativa e interativa, consideradas necessárias para 

propiciar uma visão global de um assunto, elucidar, sistematizar e sintetizar conceitos e 

fundamentos; estudos de textos e de casos visando desenvolver a capacidade analítica, a 

compreensão, interpretação e crítica; debates e atividades grupais com o objetivo de promover a 

participação, expressar opiniões e posições e aprofundar os conhecimentos a respeito de um tema 

ou problema; elaboração de memorial e portfólio como instrumentos de registros e relatos das 

atividades de aprendizagem; elaboração e desenvolvimento de projetos pedagógicos em Unidades 

Escolares de Ensino Fundamental - anos iniciais e Educação Infantil; participação em eventos 

internos e externos como: seminários, conferências, visitas orientadas a instituições escolares e 

não escolares; atividades teórico-práticas no laboratório pedagógico e na brinquedoteca. 

 

Modalidades de atividades de ensino e aprendizagem: 



30 

 

 

- Aula expositiva – Para que a aula expositiva seja capaz de estimular o pensamento crítico e 

contribuir para a construção do conhecimento, é necessário dar-lhe uma dimensão dialógica em 

que os conhecimentos apresentados pelo professor são questionados e redescobertos pelos alunos, 

a partir do confronto com a realidade conhecida e das dúvidas surgidas. A aula expositiva 

dialógica valoriza a vivência dos alunos e busca relacionar esses saberes prévios com o assunto a 

ser estudado, estimulando-os a pensar, a questionar, a ter dúvidas e chegar a conclusões. Outro 

elemento dinamizador na aula expositiva dialógica é a pergunta, pois é a partir da vontade de 

querer saber algo, é que o conhecimento passa a ser produzido e construído. 

 

- A pesquisa como princípio cognitivo, formativo e metodológico: 

 A construção do conhecimento se dá à medida que se produz conhecimento. Inserido em 

uma sociedade organizada com base no conhecimento em rápida transformação, o contexto 

educacional necessita de professor que saiba lidar com o novo, com a incerteza e saiba distinguir o 

que é permanente do que é transitório. Essa característica é inerente à atividade de pesquisa, daí a 

sua importância como princípio metodológico.  

Os professores do curso de Pedagogia incentivam os alunos à pesquisa de sua realidade e de sua 

própria ação. Esse pressuposto da metodologia de ensino denota a coerência entre a formação 

oferecida e a prática vivida do professor/aluno, proporcionando ao aluno a construção da 

autonomia intelectual, condição para a atuação pedagógica e para o prosseguimento da formação. 

 

O diálogo: 

O diálogo é um princípio metodológico que dinamiza e dá vida à prática educativa.  

 Cabe ao professor criar condições para estabelecer e conduzir uma interação pessoal com 

seus alunos, levando-os a um envolvimento no processo de aprendizagem e a uma posição pessoal 

e autônoma frente ao conhecimento científico. Isso implica a necessidade de atualização por parte 

do docente, tanto em relação aos conhecimentos específicos, quanto dos conhecimentos 

pedagógicos.  

 

A articulação das disciplinas: 

 A parceria entre os docentes, na busca do diálogo entre as disciplinas abre um leque de 

possibilidades, mas a possibilidade fundamental é a de que um conhecimento possa se 

complementar com outros. O sentido de uma metodologia de ensino articulada está exatamente na 

compreensão e na intencionalidade da efetivação de novas, melhores e mais consistentes parcerias. 
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Apesar das dificuldades encontradas para efetivar essa articulação, o corpo docente do curso tem 

buscado a superação da visão fragmentada das disciplinas por meio de um processo de construção 

do currículo integrativo. 

Como resultado do início do processo de construção do currículo integrativo, os 

Seminários Interdisciplinares que permeiam o programa curricular, formam o Núcleo de Estudos 

Integradores assegurando atividades de aprofundamento e diversificação de estudos por meio da 

integração entre as disciplinas de cada período.  

 As disciplinas que constituem o Núcleo de Estudos Básicos e de Aprofundamento têm 

procurado vencer o desafio de trabalhar coletivamente e algumas experiências incipientes de 

trabalho articulado estão sendo desenvolvidas ao longo do curso, como: atividades práticas, 

pesquisas, mesas redondas, seminários, exposições e projetos pedagógicos em escolas do 

município. 

 

A articulação teoria e prática: 

 A metodologia de ensino proposta pelo curso de Pedagogia preocupa-se com a relação 

entre os conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos não só na efetivação do Estágio 

Curricular Supervisionado, mas durante todo o percurso da formação. Essa articulação ocorre em 

todos os espaços curriculares, mas principalmente por meio das disciplinas: Seminários 

Interdisciplinares, Fundamentos e Métodos de Ensino das diversas áreas do conhecimento e da 

Didática. 

 A articulação entre teoria e prática se efetiva nas atividades práticas desenvolvidas no 

laboratório pedagógico, na brinquedoteca, nos estágios supervisionados, nos estágios remunerados 

e nas atividades de extensão desenvolvidas na comunidade. 

 

Atividades práticas: 

Laboratório Pedagógico: É necessário que, junto com as aulas teóricas, os futuros professores 

tenham atividades que lhes forneçam condições para a experimentação das estratégias de ensino 

por meio de aulas práticas, microensino, preparação e elaboração de material didático e realização 

de oficinas pedagógicas. O curso de Pedagogia conta com um espaço onde a prática pode ser 

discutida e exercida de múltiplas formas. 

- Brinquedoteca: Consiste em um núcleo de apoio pedagógico, onde professores e alunos 

discutem, analisam e compreendem o valor e a utilização adequada do brinquedo no 
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desenvolvimento infantil. Esse espaço, além das atividades práticas, é utilizado para o 

desenvolvimento de atividades de extensão à comunidade. 

- Biblioteca: Os professores utilizam a biblioteca para orientação de pesquisas bibliográficas na 

elaboração de trabalhos acadêmicos, seminários e elaboração de textos. 

- Visitas Técnicas: As visitas são orientadas pelos estudos teóricos em: brinquedotecas, hospitais, 

instituições socioeducativas. 

 

3.7.1. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem 

 

A Instituição utiliza o sistema Lyceum, desenvolvido com o objetivo de reformular 

processos, atender alunos e docentes por meio da internet, otimizar o uso de recursos e introduzir 

novos patamares de eficiência na gestão.  

O sistema disponibiliza aos alunos informações e recursos para efetivação de matrícula via 

internet com emissão de contrato e boleto bancário. O aluno pode consultar horários de aula, 

agendas, calendário de provas, frequência, situação financeira, e acessar as disciplinas para 

obtenção de materiais didáticos postados pelos professores.  

Os professores contam com uma sala virtual na qual podem consultar informações 

individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de aulas, agendar provas, lançar notas e 

frequências e, também, postar material didático para o uso dos alunos. 

Um dos instrumentos de coleta de dados para a autoavaliação dos cursos e para a avaliação 

institucional é o questionário aplicado por meio da plataforma Surveymonkey. Os questionários 

são preenchidos via web e a coleta das respostas é disponibilizada em tempo real.  

A inserção acadêmica no mundo tecnológico tem se dado, também, por meio da ampliação 

e disponibilização da rede wifi e dos laboratórios de informática;  introdução de disciplinas 

semipresenciais ministradas no ambiente virtual Moodle; disponibilização de revistas online para 

divulgação de trabalhos científicos;  disponibilização de vIdeoaulas de nivelamento em diversas 

áreas;  ministração de aulas presenciais em laboratórios de última geração; comunicação via redes 

sociais (Facebook e Twitter) e do aplicativo de mensagens WhatsApp.  

Os cursos de graduação contam com duas disciplinas a distância: Língua Portuguesa (80h) 

e Metodologia do Trabalho Científico (40 h). 

 

3.7.2. Material didático institucional 

 

Cursos presenciais: 
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O material didático institucional utilizado pelo curso de Pedagogia faz parte do acervo do 

Laboratório Pedagógico e da Brinquedoteca. Os acadêmicos e professores têm à sua disposição:  

- No Laboratório Pedagógico: livros didáticos, esqueleto humano e modelos anatômicos de várias 

partes do corpo humano em pvc; microscópio; caixas de som; Datashow; tv; Globo terrestre, 

mapoteca, ábaco, material dourado, tábua de geoplano, sólidos geométricos,  scala cuseinare, 

tangram, torre de Hanói, blocos lógicos, quadro valor de lugar. 

Os materiais didáticos são utilizados no próprio laboratório, mas podem ser retirados para 

serem utilizados como suporte pedagógico nas salas de aula. 

Nesse ambiente, os acadêmicos constroem maquetes e materiais didáticos que são 

utilizados na apresentação dos trabalhos acadêmicos e nas salas de aula das escolas-campo durante 

os estágios. 

Na Brinquedoteca: jogos pedagógicos, fantoches, personagens de histórias infantis, livros 

infantis, brinquedos variados. 

 

- Biblioteca virtual – a UniEVANGÉLICA dispõe de uma Biblioteca Virtual que pode ser 

acessada por todos os docentes e discentes da IES. A biblioteca virtual conta com acervo das 

maiores editoras de livros acadêmicos do Brasil que oferece uma plataforma prática e inovadora 

para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. 

O material didático institucional disponibilizado aos estudantes permite executar 

plenamente a formação definida no PPC do curso atendendo às demandas, no que se refere à 

abrangência, bibliografia adequada às exigências da formação, aprofundamento e coerência 

teórica, além de oferecer condição de utilização, com autonomia total ou assistida por pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

Quanto à acessibilidade, a UniEVANGÉLICA dispõe de um Núcleo de Acessibilidade 

com sala de apoio equipada com teclado Braile, impressora Braille acoplada ao computador 

(recursos de informática acessível), tradutor e intérprete de LIBRAS, sistema de síntese de voz, 

gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 

ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, 

scanner acoplado a computador, material didático em formato impresso acessível, material 

didático digital acessível, material pedagógico tátil. O Núcleo de Acessibilidade propõe um plano 

de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras para uso didático. 
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3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, possibilitando diagnosticar 

lacunas a serem superadas, aferir os resultados alcançados considerando as competências a serem 

constituídas e identificando mudanças de percurso eventualmente necessárias. 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem no curso de Pedagogia da 

UniEVANGÉLICA é contínua e processual, convertendo os momentos de avaliação em 

momentos de aprendizagem, para os acadêmicos e para os professores. Como o curso adota a 

metodologia dialógica de ensino e a avaliação da aprendizagem é uma das estratégias do processo 

ensino-aprendizagem, o diálogo entre professores e alunos durante as devolutivas constantes 

durante o período letivo, aponta aspectos que devem ser melhorados durante o processo. 

O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do desempenho do 

estudante, mediante os resultados por ele obtidos nos exercícios escolares, trabalhos, relatórios e 

demais atividades programadas em cada disciplina (Regimento Geral do Centro Universitário, Art.33). 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem serão diversificados, fugindo das formas 

convencionais, como: identificação e análise de situações educativas em uma dada realidade; 

elaboração de projetos para resolver problemas identificados no contexto de prática dos alunos; 

planejamento de situações didáticas consoantes com a teoria e fundamentos estudados; 

participação em atividades de simulação; apresentação de trabalhos por meio de seminários, 

debates e reflexões; provas e outros recursos previamente aprovados pelo colegiado de curso. 

Os critérios de avaliação são explicitados nos planos de ensino e compartilhados entre 

professores e alunos de forma a orientar o trabalho dos mesmos, possibilitando a construção de um 

processo pessoal de formação.  

De acordo com o Regimento Geral, os resultados obtidos por meio dos vários instrumentos 

de avaliação indicados na programação das disciplinas, serão traduzidos em três notas na escala de 

zero a cem e o aproveitamento é expresso pela média de aproveitamento, que é a média aritmética 

das três notas. O acadêmico que obtiver a média das notas igual ou superior a 60 (sessenta) será 

aprovado na disciplina.  

A frequência integral às aulas e demais atividades escolares é obrigatória. 

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina, o aluno 

que não obtiver frequência equivalente a, no mínimo, setenta e cinco por cento das aulas e demais 

atividades. 
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Estes e os demais aspectos relacionados à frequência e avaliação do rendimento escolar 

serão orientados pelo Regimento Geral do Centro Universitário. 

 

3.9. Programas de nivelamento 

 

3.9.1. Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa: 

  

Esse programa se justifica pelas dificuldades apresentadas pelos acadêmicos da graduação em 

competências e habilidades ligadas à língua portuguesa e à linguagem matemática. Ações como 

ler, interpretar e produzir textos, assim como estabelecer relações básicas intrínsecas ao raciocínio 

matemático são desafios cotidianos em sala de aula. Os objetivos do programa são: 

- Oferecer condições para que os ingressantes nos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA 

tenham melhores condições para se desenvolver na vida acadêmica. 

- Diminuir obstáculos entre o corpo discente e os conteúdos ministrados em sala de aula. 

- Gerar melhor aproveitamento de conteúdos durante as aulas ministradas na graduação. 

- Contribuir para formação acadêmica e profissional de maior qualidade. 

 

São estratégias do programa: 

- diagnóstico da primeira semana de aula de cada semestre por meio da aplicação de questionário 

em suporte eletrônico; 

- conteúdo online sobre questões de linguagem, envolvendo especialmente gramática básica e 

estruturação textual; 

- intervenção nas aulas presenciais, oferecendo reforços de língua portuguesa; 

- banco de questões de leitura e interpretação de textos; 

- incorporação dos conteúdos de revisão às avaliações de Língua Portuguesa e MTC; 

- conteúdo de suporte nas redes sociais; 

- vídeo-aulas de tópicos básicos de linguagem. 

 

3.9.2. Ações específicas 

 

Para diminuir algumas dificuldades referentes às habilidades de leitura e escrita dos alunos 

ingressantes e em formação, o curso de Pedagogia, de sua parte, está desenvolvendo algumas 

ações: 
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- Utilizar a disciplina Gramática Aplicada como espaço para identificar os alunos que necessitam 

de reforço em Língua Portuguesa e tanto trabalhar essas dificuldades como auxiliar na definição 

de ações que poderão ser desenvolvidas no decorrer do curso. 

- Todos os Seminários Interdisciplinares farão integração com as demais disciplinas, cujo objetivo 

é desenvolver habilidades de leitura e de produção de gêneros textuais acadêmicos, adquirindo 

noções básicas de redação científica para a elaboração de trabalhos acadêmicos, no âmbito das 

atividades de ensino e pesquisa, com o fim de viabilizar melhor desempenho intelectual e 

profissional. Essas habilidades deverão ser demonstradas pelos acadêmicos no desempenho das 

atividades presenciais e semipresenciais durante o semestre letivo. 

 

3.10. Estágio Curricular Supervisionado (Diretrizes Gerais em anexo) 

 

O Estágio Curricular faz parte do processo de formação profissional do acadêmico do 

curso superior, permitindo-lhe a presença participativa em ambientes afins à habilitação pleiteada 

e deve ocorrer em atividades da respectiva área de atuação profissional, sob a responsabilidade 

dos cursos e de professores competentes das áreas específicas. 

O Estágio Supervisionado não pode ser considerado um apêndice do currículo, mas deve 

permear todos os espaços curriculares, por meio de atividades que possibilitem o conhecimento, a 

análise, a reflexão do trabalho docente. Deve ser considerado como ponto convergente no 

processo de formação do futuro pedagogo, capacitando-o a compreender e a enfrentar o mundo do 

trabalho, além de contribuir para a formação de sua consciência política e social. Para alcançar 

esses objetivos, o estágio deve assumir uma dimensão dinâmica, profissional, produtora de 

possibilidades de abertura para mudanças. 

O futuro pedagogo deve essencialmente encarar a docência e a gestão de organizações 

escolares e não escolares como atividades essenciais e transformadoras da realidade. O trabalho 

assim compreendido é considerado princípio articulador da prática-teoria-prática – práxis 

pedagógica. Para cumprir tal princípio, é indispensável que esteja em permanente contato com as 

instituições educacionais, escolares e não escolares, observando, analisando e problematizando as 

questões da gestão educacional e das práticas de ensino-aprendizagem. 

No curso de Pedagogia, o Estágio curricular é realizado a partir da metade do curso, 

assegurando aos graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não-

escolares, a fim de que mobilizem saberes e competências específicas  em interação com as 

práticas educativas e com a gestão educacional. 
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Em função do caráter formador, que favorece a relação entre teoria e prática social, o 

Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia é disciplina obrigatória e deve ser planejada de 

acordo com o projeto pedagógico do curso. 

O curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA mantém convênio com a Secretaria de 

Educação do município e os Estágios Supervisionados de I a V são realizados em Centros 

Municipais de Educação Infantil (Estágio I) e em Escolas de Educação Infantil – anos iniciais 

(Estágio II,III,IV e V). 

Os estagiários são acompanhados e orientados por professores com experiência na 

docência da Educação Infantil e Ensino Fundamental – anos iniciais, tanto nas atividades 

desenvolvidas no ISE, quanto nas instituições-campo. 

A consolidação das diretrizes do estágio supervisionado do curso de Pedagogia (em anexo) 

segue as orientações da Lei 9394/96, LDB, artigo 82, que diz: “Os Sistemas de Ensino 

Estabelecerão as normas para realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no 

ensino médio ou superior de sua jurisdição”.    

 

3.11. Atividades práticas de ensino 

 

Conforme o Parecer CNE/CES nº 15/2005, “(...) a prática como componente curricular é o 

conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos 

ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência”. Por meio dessas 

atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 

habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso. As 

atividades caracterizadas como prática como componente curricular podem ser desenvolvidas 

como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades formativas. Isso inclui as 

disciplinas de caráter prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas 

aos fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma determinada. 

As atividades práticas de ensino no curso de Pedagógica da UniEVANGÉLICA serão 

implantadas de acordo com a Resolução CNE/CP Nº 2/2015, respeitando o prazo estabelecido 

pela legislação pertinente para adequação do currículo. Essas atividades estarão relacionadas ao 

conhecimento e análise de situações pedagógicas como: uso de tecnologias da informação, 

situações simuladas, estudos de caso, produção de material didático, atividades de extensão, 

estágio extracurricular, participação em defesas de Trabalho de Curso, entre outras atividades. 
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3.12. Atividades Complementares 

 

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em atividades 

complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre as muitas atividades 

possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de extensão, envolvendo alunos e 

professores, em projetos voltados para o bem-estar da comunidade (Fonte: PDI – 2014-2018). 

Assim, no curso de Pedagogia as atividades complementares têm por finalidade propiciar 

ao discente a oportunidade de realizar atividades de caráter científico, artístico e cultural, de 

pesquisa e extensão, desenvolvidas ao longo do curso, que lhe permita enriquecer os 

conhecimentos propiciados pela vida acadêmica.  

Conforme orientações das Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, as atividades 

complementares devem ser cumpridas ao longo do curso, com a carga horária de 140 horas. 

De acordo com as Normas Específicas anexadas ao Projeto Pedagógico, as atividades 

complementares abrangem: 

- Participação em grupos de estudo: atividade coordenada por um ou mais professores sobre tema 

relevante da área, com a finalidade de aprofundar o conhecimento; 

- Participação em grupo de discussão temática: atividade organizada por professores e/ou 

acadêmicos, sob a coordenação de um ou mais professores, com a finalidade de incentivar a 

discussão sobre tema específico relacionado a uma ou mais áreas de conhecimento ou tópicos do 

conteúdo curricular do curso; 

- Projeto de iniciação científica, orientado por docente da IES; 

- Estágio extracurricular em instituições educacionais escolares e não escolares; 

- Monitoria na área; 

- Participação em seminários, simpósios, congressos, conferências, festivais e exposições cujos 

temas sejam relacionados ao curso; 

- Cursos em áreas afins; 

- Cursos de informática; 

- Cursos de línguas; 

- Projetos e eventos de extensão comunitária; 

- Aulas de reforço escolar em Unidades Escolares ou ONGs. 

- Cursos de educação a distância em áreas afins; 

- Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação, que tenham correlação com o campo de 

estudos dos acadêmicos;  
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- Vivências em algumas modalidades e experiências de educação de pessoas com necessidades 

especiais; 

- Apresentação de trabalho científico em evento; 

- Outras atividades que contribuam com a formação do futuro profissional. 

 

 

 

3.13. Trabalho de Curso (TC) 

 

O Trabalho de Curso – TC é uma atividade de integração curricular obrigatória do Curso 

de Pedagogia, prevista na matriz curricular. Consiste de trabalho final de nível científico, 

abordando temas referentes ao curso, preferencialmente, relacionado à prática profissional. 

O TC no Curso de Pedagogia será desenvolvido individualmente e de acordo com a 

organização prevista no plano de ensino da disciplina, sendo elaborado pelo aluno sob a 

orientação do professor da disciplina. 

O objetivo geral do TC é possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade 

intelectual e científica, por meio da pesquisa e produção em uma temática de interesse, na área do 

curso. 

Os objetivos específicos são: 

 – Vivenciar um processo de iniciação profissional em uma temática de interesse, na área do 

curso; 

– Refletir sobre a produção científica no campo da Educação e elaborar um trabalho de curso com 

temáticas que envolvam as questões do ensino e/ou da gestão educacional, tomando por base os 

conceitos teórico-metodológicos da ciência e a normatização técnica da ABNT. 

– Contribuir com a formação profissional do acadêmico; 

– Promover a divulgação do conhecimento em fórum de debates para a comunidade acadêmica. 

 

 TC tem normas próprias anexadas ao Projeto Pedagógico. 

 

3.14. Apoio ao discente 

 

Como trabalho de apoio aos acadêmicos, a Instituição oferece: 
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3.14.1 O UniATENDER – Núcleo de Apoio ao Discente desenvolve diferentes programas de 

orientação e apoio. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, 

individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação 

humana e profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, 

convivência saudável e responsabilidade social. O Núcleo atende à política institucional e procura 

atender às diretrizes e exigências do Ministério da Educação, quanto ao atendimento do aluno e ao 

acompanhamento do egresso, bem como promove ações e prioridades estabelecidas pelo 

Planejamento Estratégico da Instituição.  

 

3.14.2 OUVIDORIA (canal de transparência, central de informação, banco de dados) - A 

Ouvidoria Geral está vinculada diretamente à Pró – Reitoria Acadêmica (PROACAD) e à Reitoria 

da UniEVANGÉLICA e cumpre a finalidade de registrar críticas, sugestões, elogios, ou qualquer 

informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos competentes, acompanhando as 

providências, com vistas a alcançar o bem-estar do acadêmico e a melhoria do processo ensino-

aprendizagem.  

 

3.14.3 INCLUSÃO SOCIAL  

O programa de inclusão social mantém interface com os setores, comunidade e cursos, na 

discussão e promoção de políticas e ações inclusivas com vários grupos sociais, dentre os quais os 

portadores de necessidades especiais, afrodescendentes e familiares de usuários de drogas e 

encontros sistemáticos com os alunos portadores de necessidades especiais (auditiva, visual, 

motora) com atendimento personalizado. Sugere as adaptações físicas e outras que se fizerem 

necessárias para o processo de inclusão.  

 

3.14.4 POLÍTICAS SOBRE DROGAS (atenção à dependência química, prevenção e pesquisa 

sobre drogas) 

  

O programa faz um trabalho permanente de valorização da vida, de prevenção ao uso indevido de 

drogas e de inclusão social. São desenvolvidas as seguintes ações: 

- Conscientização e discussão destas questões por meio de fóruns, seminários, palestras, 

campanhas (antitabagismo, caminhada antidrogas) etc.  

- Atendimento diário de usuários ou não usuários de drogas. 
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- Desenvolvimento de ações de valorização e melhoria da qualidade de vida (saúde, artes, cultura 

etc.) em parceria com os cursos da Instituição. 

- Eventos, exposições e campanhas que afirmem o valor da vida como a melhor forma de 

prevenção ao uso indevido de drogas, junto aos Diretórios Acadêmicos e diversos setores da 

UniEVANGÉLICA 

 

3.14.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS- O acompanhamento dos egressos, de sua 

atuação na sociedade, de seu desempenho profissional e da continuidade de sua formação é 

fundamental para a avaliação do desempenho dos Cursos e da Instituição, subsidiando as 

mudanças, melhorias e todo o planejamento pedagógico e administrativo.  O programa realiza as 

seguintes ações e atividades: 

- Realização, semestral, da “Noite do Concluinte”, homenageando a todos os concluintes, 

procurando fidelizá-los como egressos.  

- Cadastramento e recadastramento permanentes, que possibilitem a atualização do banco de 

dados dos egressos.  

- Disponibilização do cartão fidelidade que estende aos ex-alunos, os programas e serviços 

oferecidos aos discentes da Instituição (Biblioteca, Academia e Cursos Especiais etc.).  

- Realização, no decorrer do ano, de encontros de egressos em parceria com os vários cursos, 

inclusive com resgate da memória histórica dos egressos. 

- Realização de pesquisas sobre a inserção profissional dos egressos da UniEVANGÉLICA na 

cidade de Anápolis e região, com os seguintes objetivos: verificar se o perfil do egresso, em seu 

campo de atuação profissional, é coerente com o perfil proposto no projeto pedagógico; analisar as 

dificuldades encontradas pelos egressos no exercício profissional; analisar o grau de satisfação no 

exercício profissional; identificar a influência da Instituição e sua responsabilidade social na 

capacitação dos profissionais egressos. 

 

3.14.6 ACOLHIDA AOS INGRESSANTES – A Instituição promove no início de cada semestre 

uma programação de Acolhida com a participação da Reitoria e da Pró-Reitoria com palestra, 

informações sobre a Instituição: missão, serviços oferecidos aos alunos etc. Os diretores 

apresentam as informações específicas no âmbito de cada curso, promove visitas às dependências 

e setores: Biblioteca, Secretaria Geral, UniATENDER, UniSOCIAL, etc. 

Horário de funcionamento: 08 às 22h de segunda a quinta e  08 às 21h na sexta – feira.  

 



42 

 

 

3.14.7 CAPELANIA – A capelania desenvolve trabalho de aconselhamento e orientação aos 

alunos que a procuram e assessora os “clubinhos bíblicos” que acontecem uma vez por semana em 

vários cursos, durante o intervalo das aulas. Oferece, também, o “disque pra vida” – um acesso por 

telefone, com mensagem rápida de consolo, esperança e vida. 

 

3.14.8 UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social - A UniEVANGÉLICA, 

em sintonia com sua política de filantropia e inclusão social, tem a preocupação de conceder aos 

alunos condições de acesso e permanência no ensino superior. Entre os instrumentos utilizados 

com tal propósito estão os programas de Bolsas de estudo aos alunos de graduação com 

comprovada carência financeira de acordo com suas necessidades e os financiamentos. 

São oferecidos: Bolsa de Estudos e financiamentos: 

Bolsa Filantropia - É destinada aos alunos regularmente matriculados e com renda comprovada. O 

perfil socioeconômico do candidato é o principal parâmetro para a contemplação do benefício.  

Bolsa Empresarial - As Empresas que custeiam cursos de graduação para seus funcionários podem 

deduzir no Imposto de Renda os valores investidos que, neste caso, tem caráter de doação e é 

regulamentada pela Lei 9.249/95. 

Bolsa Licenciatura - É um incentivo concedido aos alunos dos cursos de graduação em  Pedagogia  

com percentuais diferenciados. 

Bolsa Universitária – OVG - Para participar desse programa, o universitário deve se inscrever no 

período estabelecido pela Comissão Executiva da Organização das Voluntárias de Goiás- OVG, 

por meio de cadastro on line. O benefício da bolsa inicia-se com o valor de R$300,00, podendo, de 

acordo com o desempenho acadêmico, chegar até R$500,00. Em contrapartida, o aluno prestará 

serviços em instituições públicas ou credenciadas. 

Programa Universidade Para Todos – Prouni - Para concorrer a esse benefício, o candidato deverá 

ter participado do último ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio e obtido a média mínima de 

400 pontos nesse exame. Para a bolsa parcial exige-se que a renda familiar não ultrapasse três 

salários mínimos por pessoa, e para a bolsa integral a renda familiar não poderá ultrapassar um 

salário mínimo e meio por pessoa. Existem outros critérios que são observados para contemplação 

do benefício. Mais informações no site www.mec.gov.br . 

Programa de Financiamento – Fies - Para inscrever-se no FIES, o estudante deverá estar 

matriculado em IES não gratuita, cadastrada no programa e com avaliação positiva nos processos 

avaliativos do MEC. O FIES é operacionalizado pela CEF ou Banco do Brasil. Todos os 

http://www.mec.gov.br/
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procedimentos do processo seletivo, da adesão da IES e inscrição dos candidatos à divulgação dos 

resultados e entrevistas, são realizados pela internet www.mec.gov.br /www.fnde.gov.br 

 

3.14.9 Estacionamento – A Instituição oferece amplo estacionamento interno de livre acesso aos 

discentes. 

 

3.14.10 Lanchonetes e restaurantes – A comunidade docente e discente do ISE conta com 2 (duas) 

lanchonetes/restaurantes, distribuídas pelo campus. 

 

3.14.11 Esportes e lazer – A infraestrutura de esportes e lazer conta com: quadras poliesportivas; 

centro aquático com piscina semiolímpica, ginásios poliesportivos, dois campos de futebol (um 

com pista de atletismo). Os acadêmicos são incentivados a participar das modalidades esportivas, 

inclusive da Academia de Musculação, com desconto nas mensalidades. 

 

3.14.12 Acompanhamento psicopedagógico – o Uniatender da UniEvangélica presta 

acompanhamento psicopedagógico por meio de:  

- encaminhamento para atendimento de profissionais externos; 

- realização de palestras sobre assuntos propostos pelo curso. 

 

3.15. Atividades de tutoria (oferta de até 20 % da carga horária na modalidade a distância) 

 

No Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, mantida da Associação 

Educativa Evangélica – AEE, os Tutores Mediadores atuam junto aos acadêmicos sob as 

orientações e supervisão da equipe de docentes, principalmente, como mediadores pedagógicos e 

facilitadores nos processos de ensino e aprendizagem. É necessário para o Tutor Mediador 

formação em nível superior e pós-graduação lato sensu, preferencialmente, na área do curso e/ou 

da disciplina na qual atua. 

Nessa perspectiva, o Tutor Mediador é contratado para efetivo trabalho pedagógico com 

carga horária de 22 ou 44 horas semanais. Esse modelo de tutoria virtual possibilita um 

acompanhamento contínuo e muito próximo do processo de aprendizagem de cada estudante.  

 

Tutor Mediador 

http://www.mec.gov.br/
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O tutor a distância, no exercício da função não docente, participa ativamente da prática 

pedagógica. É um profissional graduado na área do curso, devidamente capacitado para uso das 

TICs, que atua a partir da Instituição e, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, media o 

processo pedagógico com estudantes geograficamente distantes e referenciado aos polos de apoio 

presencial. 

No modelo pedagógico, desenhado pela tutoria ganha sentido por meio do planejamento e 

das ações do professor, que é o responsável pela elaboração do plano de ensino, conteúdo 

proposto, atividades e avaliações durante o semestre letivo. 

Assim, a tutoria é exercida por um profissional da área acadêmica que assume um papel 

mediador do processo de construção do conhecimento na perspectiva de intermediar as ações de 

ensino e aprendizagem entre o professor/aluno, entre aluno/conteúdo e também assume um papel 

de suma importância, que é o de fazer uma ponte entre o aluno e a instituição e se tornando elo 

importantíssimo no sentido de oferecer feedbacks propositivos sobre as atividades desenvolvidas, 

bem como o acompanhamento do rendimento do aluno, por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). A característica da mediação é baseada no desenvolvimento das 

competências básicas para o estudo on-line, na qual o Tutor Mediador propõe, incentiva e delineia 

novos caminhos de aprendizagem. 

 

3.16  Processos de avaliação do curso 

 

A Avaliação Institucional na UniEVANGÉLICA atende às prerrogativas da Lei do 

SINAES Lei 10.861/04, considerando as 10 dimensões a serem avaliadas em um ciclo trienal. O 

Projeto de Avaliação Insitucional define as ações de avaliação e os setores responsáveis por cada 

item. As SIAs dos cursos e setores se responsabilizam por apresentar um plano de trabalho 

detalhando os procedimentos de avaliação e o cronograma das ações avaliativas.  

O Projeto de Avaliação Institucional é elaborado com participação coletiva e as ações de 

avaliação buscam a maior transparência possível a fim de proceder com um diagnóstico que possa 

servir de orientação para as ações de melhoria dos cursos e setores. 

O objetivo da avaliação de curso é identificar, de forma sistemática, as potencialidades e 

fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico do curso e, a partir de dados 

confiáveis, propor as melhorias necessárias. 
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A autoavaliação do curso de Pedagogia constitui-se de um processo contínuo, por meio do 

qual constrói conhecimento sobre sua própria realidade, com vistas à identificação das 

potencialidades e fragilidades fortes, a fim de melhorar seu desempenho.  

O processo de avaliação interna do curso de Pedagogia é coordenado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) que estabelece diretrizes e indicadores para organização do processo, 

avalia os procedimentos propostos pelo curso em seu projeto de avaliação anual, acompanha o 

processo e avalia os resultados. 

A SEA (Subcomissão de Especialistas em Avaliação) avalia os cursos que receberão visita 

in loco, garantindo um olhar externo aos cursos evidenciando suas fortalezas e potencialidades e 

auxiliando-os a manter os padrões de qualidade indispensáveis ao funcionamento dos cursos. São 

atribuições da SEA: Avaliar os projetos pedagógicos dos cursos, os processos de mudança nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e nas matrizes curriculares ao longo do curso, emitindo 

relatório e parecer a ser apreciado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), e aprovado pelo 

Conselho Acadêmico Superior (CAS).  

O curso de Pedagogia já foi avaliado pela SEA, cujos resultados repercutiram em 

melhorias para o desempenho do curso, inclusive recebendo apoio durante visita in loco de 

Comissão Externa de Avaliação. 

O NDE é responsável pelo planejamento e acompanhamento dos processos de avaliação do 

curso, sendo suas atribuições elaborar e implementar o projeto de autoavaliação do curso. Para 

tanto, o NDE institui a Subcomissão Interna de Avaliação (SIA) para coordenar todo o processo 

de operacionalização da avaliação interna. A SIA é composta pela diretora do curso, representante 

docente, representante discente e representante do pessoal técnico-administrativo. 

A SIA do curso de Pedagogia está em pleno funcionamento desde 2007. De acordo com as 

orientações da CPA e o planejamento do NDE, elabora o Projeto de Autoavaliação anual e 

coordena o processo desde o início até a elaboração do relatório que é encaminhado à CPA. O 

Projeto de Autoavaliação consta de: objetivo geral, dimensões a serem avaliadas, procedimentos 

de avaliação e cronograma. O relatório consta de: ações previstas e realizadas, levantamento e 

análise dos dados: potencialidades e fragilidades por dimensão avaliada e propostas de melhorias. 

As avaliações do curso contemplam, além das dimensões que integram os instrumentos do 

MEC/INEP, os resultados do ENADE e das avaliações in loco. 

O curso de Pedagogia está conseguindo implantar uma cultura de avaliação entre os 

segmentos: corpo docente, corpo discente e pessoal técnico-administrativo. Isso se deve ao 
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desenvolvimento de processo participativo de avaliação e de retorno dos resultados obtidos, 

principalmente aos discentes. 

 

3.17. Articulação entre a graduação e a pós-graduação 

 

3.17.1 O curso de Pedagogia mantém articulação com o programa de pós-graduação lato sensu por 

meio das ações: 

- Professores do curso ministram aulas e coordenam cursos de especialização; 

- Alunos da pós-graduação desenvolvem atividades de pesquisa e observação de aulas no curso de 

Pedagogia. 

- A brinquedoteca do curso é cedida ao curso de Psicopedagogia para aulas práticas. 

- Os egressos dos cursos de Graduação recebem incentivo para ingresso em cursos de pós-

graduação lato sensu de desconto de 10% a partir da 2ª parcela de pagamento. 

- Todas as propostas de curso na área educacional são submetidas ao curso para análise e parecer.  

 

São oferecidos atualmente os cursos: 

- Educação Infantil com ênfase em Educação Inclusiva 

- Docência Universitária 

- Gestão Pedagógica 

- Psicopedagogia Clínica e Institucional 

- Gestão Escolar 

Curso em implantação:  

- Pedagogia Hospitalar  

 

3.17.2 A articulação com o programa de pós-graduação stricto sensu acontece em: 

- Eventos que envolvem a Educação Ambiental promovidos pelo Mestrado e pelo Curso de 

Pedagogia com a participação dos acadêmicos e professores de ambos os cursos; 

- Mostras Científicas do Curso de Pedagogia em que os acadêmicos do curso de Mestrado 

participam da avaliação de pôsteres apresentados pelos acadêmicos como atividade da disciplina 

Trabalho de Curso I.  

- Durante as pesquisas de iniciação científica junto ao PIBIC e orientação de TC I e TCII, os 

professores incentivam os acadêmicos para darem continuidade a seus estudos em cursos de pós-

graduação (formação continuada). Alguns acadêmicos têm se beneficiado desse direcionamento, 

alcançando êxito em seleções de cursos de Mestrado. 
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4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 

 

4.1. Direção do curso (Coordenação) 

 

Nome: Libna Lemos Ignácio Pereira 

Endereço: Av. Universitária, km 3,5 – Cidade Universitária – Anápolis, Goiás. 

A diretora-coordenadora do curso é graduada em Pedagogia, especialista em Administração e 

Supervisão Escolar e Mestre em Educação. 

Experiência Profissional do diretor-coordenador: 

 

Atualmente: 

- Membro do Conselho Editorial da Revista Educação e Mudança da FFBS- hoje ISE (Instituto 

Superior de Educação) desde 1999. 

- Assessora de Gestão Pedagógica da Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário de 

Anápolis- Portaria nº 59/2015. 

- Representante dos Diretores dos cursos de Graduação do Centro Universitário de Anápolis na 

CPA – Comissão Própria de Avaliação. 

 

Atuou nas seguintes funções: 

- Professora em Escolas de Ensino Fundamental e Médio do Sistema Público Estadual de Goiás de 

1970 a 1995. 

- Chefe de Departamento de Estágio Supervisionado e Prática de Ensino na Faculdade de Filosofia 

Bernardo Sayão de 1992 a 2000. 
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- Coordenadora do Curso de Pedagogia da FFBS, de 2001 a 2004. 

- Diretora do Curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação (antiga FFBS) a partir de 

2005. 

- Professora no Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Anápolis, desde fevereiro de 1987, 

ministrando as disciplinas: Organização e Gestão Escolar, Pesquisa Pedagógica e Estágio 

Supervisionado de Administração Escolar. 

- Membro do Conselho Municipal de Educação de Anápolis (2005 a 2012) 

 

As atribuições dos diretores de Curso do Centro Universitário definidas no seu Regimento Interno 

e no Plano de Desenvolvimento Institucional são: 

I – Representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro Universitário; 

II – deliberar sobre os procedimentos e relatório oriundos da ouvidoria-geral; 

III- dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo Instituto ao qual 

esteja subordinado, bem como a assiduidade dos professores e demais funcionários 

administrativos; 

IV – apresentar, semestralmente, ao Superintendente do respectivo Instituto relatório de suas 

atividades e do seu curso; 

VI – acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados, superintendências e Reitoria, zelando 

pelo bom andamento das suas atividades; 

VII - propor e administrar o plano orçamentário do curso. 

A coordenação das atividades administrativas, didáticas e pedagógicas do curso de Pedagogia é 

exercida pela Direção do Curso, que atua em conjunto com os diretores dos demais cursos de 

Licenciatura. 

 

As atividades práticas desenvolvidas pelo Diretor na coordenação do curso são: 

- observar o desenvolvimento das disciplinas do curso e do cronograma do curso; 

- organizar e acompanhar os programas e eventos de extensão e de pesquisa; 

- zelar pela manutenção do bem-estar dos professores e alunos; 

- cumprir os despachos legais pertinentes ao curso; 

- dirigir as reuniões do colegiado de professores; 

- participar de reuniões da Reitoria, Pró-reitorias, do Colegiado de Diretores e outras, quando 

convocado. 
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Participação da coordenação do curso em órgãos colegiados acadêmicos: 

Os órgãos deliberativos e normativos do Centro Universitário são 

- Conselho Acadêmico Superior (CAS): é o maior órgão colegiado deliberativo em matéria 

acadêmico-administrativa do Centro Universitário. É presidido pelo Reitor e composto pelos Pró-

Reitores, diretores e coordenadores de cursos, dois representantes da mantenedora, um 

representante da comunidade, um representante docente de cada curso, um técnico-administrativo 

e um discente, eleitos por seus pares. 

- Colegiado de Diretores: composto pelo Reitor, Pró-Reitores, Diretor Administrativo, Diretor 

Financeiro, Diretores e Coordenadores de Cursos. O colegiado de Diretores é convocado pela 

Reitoria, sempre que necessário, para tratar de assuntos administrativos e discutir previamente 

matérias que serão apreciadas pelo Conselho Acadêmico Superior, tais como propostas e alteração 

de regulamentos e normas, calendário de atividades acadêmicas, e apreciar outros assuntos de 

interesse da administração. 

- Colegiado de Curso: é constituído pelo diretor do curso, que o preside, seus professores e 

representantes discentes. 

- Subcomissão Interna de Avaliação (SIA). 

- Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

A Direção do Curso participa destes órgãos, visando à integração entre os diferentes 

setores e o compromisso com os objetivos, metas e ações do Projeto Pedagógico Institucional e 

Projeto Pedagógico do Curso. 

 

4.2. Núcleo docente estruturante (NDE) 

 

De acordo com a Resolução CAS Nº 44, de 17 de dezembro de 2010, em conformidade 

com a Res. CONAES Nº 1, de 17 de junho de 2010, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Pedagogia tem atribuições acadêmicas de elaborar, atualizar e avaliar continuamente o Projeto 

Pedagógico do curso, assim como acompanhar o processo de implantação, definindo sua 

organização didática e administrativa, submetendo ao colegiado para aprovação das propostas de 

alterações ou melhorias. 

  O NDE do Curso de Pedagogia é composto por 5 (cinco) professoras, inclusive a diretora 

do curso, designadas oficialmente pela Reitoria, com mandato de três anos, atendendo aos 

seguintes critérios: ser reconhecido na área de atuação profissional e possuir relevante experiência 
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acadêmica nas atividades de ensino, pesquisa ou extensão; ser vinculado ao curso atuando na 

liderança de diferentes atividades acadêmicas, como coordenação pedagógica, coordenação de 

extensão, envolvido com produção científica, estágios e atividades de prática profissional. 

Todos os integrantes do NDE são contratados em regime parcial (quatro) e integral (uma) e 

têm titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu.  

O NDE do curso de Pedagogia reúne-se quinzenalmente para tratar de assuntos inerentes à 

sua função, conforme Regulamento das Atribuições aprovado pelo CAS- Conselho Acadêmico 

Superior do Centro Universitário de Anápolis. 

 

4.3. Colegiado do curso 

 

O Colegiado de curso é um órgão de função consultiva, propositiva e de assessoramento 

acadêmico, com competência e funcionamento definidos em regulamento próprio.  

O Colegiado do curso de Pedagogia, composto pela diretora e todos os professores do 

curso, reúne-se ordinariamente no início de cada período letivo para o planejamento das atividades 

pedagógicas do semestre, considerando os programas das disciplinas, estratégias de ensino, 

atividades discentes e sua relação com a concepção do curso e o perfil do egresso e, no decorrer do 

período letivo, sempre que houver necessidade, para tratar de assuntos importantes para o 

processo pedagógico e avaliar o desempenho do curso, dos professores e dos acadêmicos.  

Algumas decisões do NDE como adequação do Projeto Pedagógico, reestruturação 

curricular, alterações de ementas são encaminhadas ao colegiado de curso para deliberação. Todas 

as decisões são devidamente registradas em atas e, se for o caso, encaminhadas à Pró-Reitoria 

Acadêmica. 

Compõem o colegiado todos os professores que integram o corpo docente e representantes 

discentes, com direito a participação nas discussões. A presença às reuniões é registrada em lista 

de frequência. 

O Colegiado do Curso de Pedagogia tem representação no CAS – Conselho Acadêmico 

Superior. 

 

4.4. Corpo docente 

 

O corpo docente do curso de Pedagogia é constituído atualmente por 20 (vinte  

professores), todos com formação acadêmica e didático-pedagógica adequada para as disciplinas 
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ministradas; 95 % com experiência docente no Ensino Superior acima de três anos e 65 % com 

experiência docente na Educação Básica acima de três anos.  

Quanto à titulação, o quadro docente assim se configura: 25% - Doutores; 60%- Mestres e 

15% - Especialistas (quadro anexo). 

 

4.5. Corpo técnico-administrativo 

  

 A Secretaria Geral é o órgão responsável pelo registro e controle acadêmico e tem como 

órgãos de apoio as secretarias setoriais e é vinculada, hierárquica e funcionalmente, à Reitoria.  

 O curso conta a atuação indireta da Secretaria Geral e, de forma direta, com a secretaria 

setorial localizada no âmbito do curso. 

 Na secretaria setorial atua o seguinte corpo técnico-administrativo: 

- Secretária Geral  - 1 (uma) funcionária com formação na Educação Superior. 

- Auxiliar de secretaria  - 1(uma) funcionária com formação na Educação Superior. 

- Jovem Aprendiz – 1 (uma) funcionária – cursando curso superior 

- Laboratório de Informática – 1(um) funcionário com formação na Educação Superior  e vários 

cursos na área de informática. 

 Nos demais Laboratórios de informática e na Biblioteca, os alunos contam com 

funcionários qualificados para prestar-lhes suporte acadêmico eficiente. 
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

O planejamento curricular implica determinada concepção de conhecimento e 

aprendizagem, com abordagem metodológica específica, coerente com a opção político-filosófica 

institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas mudanças científicas 

e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes desafios aos professores e gestores. 

  Segundo Silva,
1
 a discussão sobre currículo coloca duas questões centrais ao processo 

educativo, ou seja, qual conhecimento é considerado essencial a ser ensinado? E que tipo de 

pessoa se pretende formar? De modo análogo afirma Berticelli
2
 ser o currículo “a questão central 

que diz respeito àquilo que a escola faz e para quem faz ou deixa de fazer”. Existe desse modo, na 

construção do currículo escolar uma relação de poder, na seleção de saberes que o outro deve 

aprender e na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não aqueles saberes, e 

formar este perfil humano e profissional, e não outro, traduz opções socioculturais, ideológicas, 

epistemológicas e políticas que fundamentam a abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, 

procedimentais e atitudinais. Sendo assim, ao se definir o currículo, define-se, igualmente, uma 

concepção de espaço educativo, ou como espaço hegemônico, ou, como espaço da produção do 

                                                 
11

 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade-Uma Introdução às teorias do currículo. 
2
 BERTICELLI ,Ireno Antonio. “Currículo: tendência e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber (org.) O currículo 

nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP7A, 1998, p.8. 
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conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, da crítica e da 

reconstrução permanente das relações sociais. 

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais do processo 

educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao contrário, se constitui num processo 

de reflexão do coletivo acadêmico, de forma crítica, de construção de consensos acerca do campo 

epistemológico, das práticas pedagógicas inseridas no contexto social. E, por tratar-se de um 

processo que está em permanente construção, supõe retomadas e retificações. Portanto, a 

elaboração de currículos pela comunidade acadêmica, que expressem essa intencionalidade, 

pressupõe o estabelecimento de “programas de formação global, com coerência didática e 

distribuição de tempo de forma sequencial, com situações e atividades ordenadas”
3
. 

Disso decorre que o planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, além do que já se 

afirmou em relação à opção político-filosófica institucional. Considerando-se, pois, a produção 

acelerada do conhecimento, desafios novos são trazidos os que pensam e executam currículos, ou 

seja, aos gestores e professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos projetos pedagógicos 

dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da informação e mais do que se adequar a ela, 

os currículos dos cursos de graduação se caracterizam pela versatilidade em compreender as 

demandas sociais e interferir nelas, formando profissionais que sejam capazes de compreender e 

enfrentar os problemas cotidianos, com toda sua complexidade, celeridade de respostas 

compatíveis com uma sociedade que se deseja mais humana e inclusiva. 

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo que compreende 

um conjunto de saberes e atividades destinados à formação do profissional e do cidadão em sua 

integralidade. Incluídos nesses saberes e atividades estão as orientações das Diretrizes 

Curriculares para a Educação Ambiental (Resolução Nº 02/20132); Diretrizes Curriculares para a 

Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e 

Indígena (Resolução nº 01/2004) 

(Fonte: PDI 2014-2018) 

 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente: 

                                                 
3
 Idem, p.11. 
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 uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, fundamentando-se nas 

políticas oficiais para a graduação; 

 uma formação  com sólida base científica e tecnológica, com espaços de fundamentação teórica e 

práticas que assegurem a posterior inserção do egresso nessa realidade que nela deverá atuar, para 

oferecer respostas adequadas à sociedade que se deseja mais humana e inclusiva; 

 a compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades e desafios, e o julgamento 

crítico dessa realidade, que norteie a atuação para uma cidadania comprometida com a dignidade 

humana, a ética e os valores democráticos; 

 espaços de flexibilidade que levem em conta a dinâmica da sociedade da informação. 

 a necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 

 a interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 

 a articulação teórico-prática, ao longo do curso; 

 a compatibilidade e adequação da carga horária para a realização das diferentes atividades.  

 

O currículo do curso contempla: 

 O respeito a diferentes concepções teóricas e metodológicas próprias da Pedagogia e àquelas 

oriundas de áreas de conhecimentos afins, para a formação da docência em Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 A articulação de conhecimentos do campo educacional com práticas profissionais: exercício da 

docência, diferentes funções do trabalho pedagógico em escolas, o planejamento, a coordenação, a 

avaliação de práticas educativas em espaços não escolares. 

 A realização de pesquisas e atividades de extensão planejadas e supervisionadas. 

 Investigação, reflexão crítica e experiência no planejamento, execução, avaliação de atividades 

educativas, a aplicação de contribuições de campos de conhecimentos: filosófico, histórico, 

antropológico, ambiental-ecológico, psicológico, linguístico, sociológico, político, econômico e 

cultural, que nortearão a observação, análise, execução e avaliação do ato docente e das práticas de 

gestão de processos educativos escolares e não-escolares, além da organização, funcionamento e 

avaliação de sistemas e de estabelecimentos de ensino. 

 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

Para a orientação do curso de Pedagogia, são importantes os seguintes princípios: 

 

- Os estudos teóricos relativos aos diferentes conteúdos devem ser transpostos para o âmbito 

pedagógico, considerando que a docência compreende atividades pedagógicas inerentes a 



55 

 

 

processos de ensino e de aprendizagem, além das atividades da gestão dos processos educativos 

em ambientes escolares e não escolares. 

- Conhecimento da escola como uma organização complexa que tem a função social e formativa 

de promover, com equidade, educação para e na cidadania. 

- Realização da investigação, da interrogação, da invenção e da descoberta por meio do incentivo à 

realização de trabalho de iniciação científica, pela organização de grupos de pesquisa, voltados 

para a análise de temas pedagógicos ou educacionais e que contribuam para o redimensionamento 

das práticas pedagógicas e das políticas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos 

iniciais) e garantam a todos, o direito à educação de qualidade. 

- Participação na gestão de processos educativos, na organização e funcionamento de sistemas e 

de instituições de ensino, com a perspectiva de uma organização democrática e participativa dos 

diferentes segmentos das instituições educacionais escolares e não-escolares. 

- Articulação entre a formação inicial e continuada, considerando que constituem, juntas, a ideia 

de um processo, um percurso, cuja construção é contínua e permanente.  

- Aproximação entre a Escola de Formação, o Sistema de Ensino e outras instâncias educativas, 

constituindo um campo de atuação comum, considerando que são responsáveis pela formação do 

cidadão e participam do processo formativo dos futuros profissionais da educação. 

 

5.1. Estrutura Curricular 

 

O Curso está estruturado com base nos três núcleos: 

 

1. NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS: É constituído de disciplinas que objetivam dar ao aluno 

uma formação sólida na prática docente, ao mesmo tempo em que oportuniza a aquisição de 

competências e habilidades no campo da sua atividade profissional.  

a. O núcleo de estudos básicos articulará: 

- Aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes áreas do conhecimento, 

com pertinência ao campo da Pedagogia, que contribuam para o desenvolvimento das pessoas, das 

organizações e da sociedade; 

- Interpretação de processos educativos que ocorram dentro e fora das instituições de ensino, a 

partir das teorias educacionais e de questões correlatas geradas em diferentes contextos. 

- Aplicação de princípios da gestão democrática em espaços escolares e não escolares; 
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- Utilização de conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em situações de 

aprendizagem; 

- Aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos de processos de desenvolvimento de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, 

lúdica, artística, ética e biossocial; 

- Planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o contexto histórico e 

sociocultural do sistema educacional brasileiro, particularmente, no que diz respeito à Educação 

Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

- Estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de processos de organização do 

trabalho docente; 

- Estudo dos fundamentos, metodologias e conteúdos relativos à Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História e Geografia, Jogos e recreação e Artes. 

- Estudo das diferentes linguagens e formas de comunicação no mundo contemporâneo. 

- Estudo da problemática da sociedade contemporânea: diversidade social, étnico-racial e cultural, 

cidadania, meio ambiente, sustentabilidade e outras questões de relevância local e regional. 

- Atenção às questões referentes à ética, à justiça, dialogicidade, respeito mútuo, solidariedade, à 

estética e à ludicidade, em âmbitos escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico, a 

pesquisa, a extensão e a prática educativa. 

- Estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização da educação básica 

nacional. 

- Estudo dos processos de formação humana e das lutas históricas nas quais se incluem os 

professores, por meio de movimentos sociais.  

 

b. Núcleo de aprofundamento, prática profissional e diversificação de estudos que oportunizará, 

entre outras possibilidades: 

- Investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações: escolares, 

assistenciais, comunitárias e outras. 

- Estudo sobre: língua, identidade e cultura da comunidade surda, educação de pessoas com 

necessidades educacionais especiais e educação de pessoas jovens e adultas. 

- Avaliação, criação e uso de materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

atendam às necessidades dos projetos a serem desenvolvidos na comunidade e em escolas de 

educação básica. 
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c. O Núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento curricular e compreende 

participação em: 

- Estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, orientados pelo 

corpo docente. 

- Seminários Interdisciplinares desenvolvidos em todos os períodos, promovendo a articulação das 

disciplinas. 

- Atividades práticas desenvolvidas ao longo do curso nas diferentes áreas do campo educacional, 

assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos 

pedagógicos. 

- Atividades complementares. 

- Seminários Interdisciplinares (I ao VI) – Espaços curriculares responsáveis pelos estudos 

integradores das disciplinas do curso, sempre abrangendo a concepção de cada período e de 

acordo com a Matriz Integrativa constante nos anexos do Projeto.  

 A integralização de estudos será efetivada por meio de: 

- atividades teóricas, seminários que farão a introdução e o aprofundamento de estudos sobre 

teorias educacionais que proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, gestão e avaliação 

de projetos educacionais escolares e não-escolares. 

- práticas de docência e gestão educacional que possibilitem aos acadêmicos a observação, a 

participação no ensino ou em projetos pedagógicos desenvolvidos em escolas de educação infantil 

e anos iniciais do Ensino Fundamental e em outros ambientes educativos.  

- Estágio Supervisionado – será realizado ao longo do curso, assegurando aos licenciandos 

experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares que ampliem e 

fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências: 

- Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, prioritariamente; 

- Na participação em atividades de gestão de processos educativos; 

- Na educação profissional na área de serviços e de apoio escolar. 

 

5.1.1. Matriz curricular – 2017.2 (Componentes curriculares) 

 

 
Disciplinas CH 

Semanal 

Ativ. 

Teórica 

Ativ. 

Prática 

CH 

Semestral 

1º Período ( 20 semanas)     

Filosofia da Educação I 4 4 - 80 

Dimensão Biológica e Psicomotora da Aprendizagem 4 4 - 80 

Língua Portuguesa (semipresencial) 4 4 - 80 
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Fundamentos e Métodos da Educação Infantil I 4 4 - 80 

Psicologia da Educação I (desenvolvimento humano) 4 4 - 80 

Seminários Interdisciplinares I 4 - 4 80 

Total 24 20 4 480 

2º Período ( 20 semanas)     

Filosofia da Educação II 4 4 - 80 

Gramática Aplicada 4 4 - 80 

Fundamentos e Métodos da Educação Infantil II 4 4 - 80 

Psicologia da Educação II(aprendizagem) 4 4 - 80 

Fundamentos e Métodos de Alfabetização I 4 4 - 80 

Metodologia do Trabalho Científico(semipresencial) 2 2 - 40 

Seminários Interdisciplinares II 2 - 2 40 

Total 24 22 2 480 

3º Período ( 20 semanas)     

Sociologia da Educação  4 4 - 80 

Literatura Infanto-juvenil 4 4 - 80 

Fundamentos e Métodos do Ensino de Matemática I 4 4 - 80 

História Social da criança 2 2  40 

Cidadania, ética e espiritualidade 2 2  40 

Fundamentos e Métodos de Alfabetização II 4 4  80 

Estágio Curricular I ( Educação Infantil) 4 - 4 80 

Seminários Interdisciplinares III 2 - 2 40 

Total 26 20    6 520 

4º Período ( 20 semanas)     

Fundamentos e Métodos do Ensino de Ciências 4 4 - 80 

Fundamentos e Métodos do Ensino de Lingua 

Portuguesa I 

4 4 - 80 

Fundamentos e Métodos do Ensino de Matemática II 4 4 - 80 

 História da Educação  4 4 - 80 

Didática I 4 4 - 80 

Estágio Curricular II (Ensino Fundamental- anos 

iniciais) 

4 - 4 80 

Seminários Interdisciplinares IV 4 - 4 80 

Total 28 20 8 560 

5º Período ( 20 semanas)     

Fundamentos e Métodos do Ensino de Geografia 4 4 - 80 

Fundamentos e Métodos do Ensino de História 6 6 - 120 

Didática II 4 4 - 80 

Fund. e Métodos do Ensino de Arte 2 2 - 40 

Fundamentos e Métodos do Ensino de Lingua 

Portuguesa II 

4 4 - 80 

Estágio Curricular III (Ens.Fundamental - anos iniciais) 4 - 4 80 

Seminários Interdisciplinares V 4 - 4 80 

Total 28 20 8 560 

6º Período ( 20 semanas)     

Gestão Educacional na Organização Escolar e não 

Escolar I 

4 4 - 80 

Currículo e Projeto Pedagógico 4 4 - 80 

Política Educacional Brasileira 4 4  80 

Jogos e recreação 4 4  80 

Trabalho de Curso I 4  4 80 

Estágio Curricular IV (Ens.Fundamental-anos iniciais) 4 - 4 80 
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Seminários Interdisciplinares VI 4  4 80 

Total 28 16 12 560 

7º Período ( 20 semanas)     

Gestão Educacional na Organização Escolar e não 

Escolar II 

4 4  80 

Língua Brasileira de Sinais 6 6  120 

Educação de Jovens e Adultos 4 4  80 

Educação para a inclusão 4 4  80 

Trabalho de Curso II 7  7 140 

Estágio Curricular V (Gestão Educacional) 2  2 40 

Total 27 18 9 540 

TOTAL GERAL 3700 h. 

 

Observações:   

Carga horária mínima do curso - 3200h 

Cálculo em hora-relógio - 3840h 

Total previsto na Matriz - 3840 h  

 

5.1.2. Pré-requisitos  

 

Compondo as propostas de flexibilização do currículo do curso de Pedagogia está a 

supressão da maioria dos pré-requisitos dos componentes curriculares, restando apenas as 

disciplinas fundamentais para a realização dos Estágios Curriculares e TC I e II: 

 

Componentes curriculares Pré-requisitos 

Estágio Curricular I Fund. e Mét. da Educação Infantil I e II 

Psicologia da Educação I e II 

Filosofia da Educação I e II 

Estágio Curricular II Estágio Curricular I 

Estágio Curricular III Estágio Curricular II 

Didática I e II 

Fund. e Met. do Ens.de Líng. Port. I 

Fund. e Met. do Ens. de Matem I e II 

Fund. e Met. do Ens. de Ciências 

Fund. e Met. de Alfabetização I e II 

Estágio Curricular IV Estágio Curricular III 

Fund. e Met. do Ens. de Líng.Port.II 

Fund. e Met. do Ens. de Geografia 

Fund. e Met. do Ens. de História 

Fund. e Met. do Ens. de Arte 

Estágio Curricular V Estágio Curricular III 

Gestão Educacional I e II 

 

 

5.1.3. Ementas e bibliografias 
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1º PERÍODO 

 

DIMENSÃO BIOLÓGICA E PSICOMOTORA DA APRENDIZAGEM 

 

Ementa: Desenvolvimento físico infantil: saúde, prevenção, qualidade de vida e aprendizagem. 

Psicomotricidade: conceitos, elementos psicomotores e a aprendizagem escolar. Avaliação do 

desenvolvimento psicomotor: atividades psicomotoras. 

 

Bibliografia básica: 

CAMPBELL, Neill A. et al Biologia. 8. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas Editora, 2010. 

OLIVEIRA, Gislene de Campos Oliveira.Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque 

psicopedagógico. Petrópolis,RJ: Vozes,l997. 

TORTORA, Gerard J; GRABOWSKI, Sandra Reynolds.Corpo Humano: fundamentos de 

anatomia e fisiologia. 6. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas Editora, 2010. 

 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Teoria e prática em psicomotricidae: jogos, atividades lúdicas, 

expressão corporal e brincadeiras infantis. 4. Ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2008. 

BEE, Helen.A criança em desenvolvimento. 9.ed. Porto Alegre: Artes Médicas Editora, 2003. 

GALLAHUE, David L; OZMUN, John C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, 

crianças, adolescentes e adultos. SPaulo, SP, Brasil: Phorte, 2003. 

GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas: a teoria e a prática. Porto Alegre: Artes Médicas 

Editora, 2000. 

SHUMWAY-COOK, Anne; WOOLLACOTT, Marjorie H. Controle motor: teoria e aplicações 

práticas. Ed. Barueri, SP: Manole, 2010. 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I 

 

Ementa: Filosofia e educação: elucidações conceituais e articulações. Principais correntes 

filosóficas e suas implicações na educação: essencialismo, existencialismo, marxismo, liberalismo 

e positivismo. Filosofia do cotidiano escolar: a filosofia na educação infantil e nos anos iniciais do 

Ensino fundamental. 

 

Bibliografia básica: 

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

COTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofa: história e grandes temas. S. Paulo: Saraiva, 2006. 

GHIRALDELLI, Paulo. Filosofia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
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OLIVEIRA, Ivanilde Nepomuceno de. Filosofia da educação: reflexões e debates. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 1996. 

LUCKESI, C.C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortes, 1995. 

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Filosofia da educação: reflexões e debate. Petrópolis, R.J: 

Vozes, 2011. 

SUCHODOLSKI, B. A pedagogia e as grandes correntes filosóficas: pedagogia da essência e 

pedagogia da existência. São Paulo: Centauro, 2002. 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL I  

 

Ementa: Concepções de infância. Determinantes históricos, culturais, econômicos e sociais de 

atendimento à Educação Infantil no Brasil. A legislação e o atendimento das crianças de zero a 

cinco anos no Brasil. Instituições de Educação Infantil nas redes de ensino público e privado: o 

binômio educar-cuidar e as tendências atuais. Principais tendências pedagógicas                                                                                                                                                                                       

da Educação Infantil. 

 

Bibliografia básica: 

BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na educação infantil. 

Tradução Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 3 v. 

OLIVEIRA, Z.M.R. Educação Infantil: Fundamentos e Métodos. 7 ed. SP: Cortez,2011 

 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

nacionais de qualidade para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 2006 

CRAIDY, C, KAERCHER, G, E, P. S. Educação Infantil: pra que te quero. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

KRAMER, Sônia. A Política Do Pré-Escolar No Brasil: a arte do disfarce. 9 ed. São Paulo Cortez, 2011. 

_____ (org). Educação Infantil: enfoques em diálogo. 3ª ed. Campinas – SP, Papirus 2013. 

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

 

 

LINGUA PORTUGUESA 
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Ementa: Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e 

produção de textos de diferentes gêneros. Desenvolvimento das habilidades de comunicação 

escrita em língua portuguesa padrão: condições de textualidade, argumentação, seleção e 

adequação vocabular. 

 

Bibliografia Básica: 

 BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2010. 

CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita em todas as 

disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

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

Ática, 2006. 

 

Bibliografia complementar: 

ABAURRE, Maria Luiza. Produção de texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2007. 

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

2008. 

KOCH, Ingedore V. & ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

_____. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009. 

SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2012. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I – DESENVOLVIMENTO 

 

Ementa: A Psicologia aplicada à educação. Bases filosóficas, históricas e epistemológicas das 

concepções de aprendizagem. Teorias do desenvolvimento e as repercussões no ambiente escolar. 

 

Bibliografia básica: 

BEE, Helen et al. A criança em desenvolvimento. 12ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

COLL, César. PALÁCIOS, Jesus e MARCHESI, Álvaro. (orgs.)Desenvolvimento psicológico e 

educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

FELDMAN, Ruth. Desenvolvimento Humano. 12ª ed. AMGH Ed. Ltda, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

ATKISON, Cols.Introdução à Psicologia.Ed.Artes Médicas, 1995. 

ANTÚNEZ, Serafin et al. Disciplina e convivência na instituição escolar. Porto Alegre: Armed, 

2002. 
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CASTORINA, José Antonio et all. Piaget-Vygotsky: novas contribuições para o debate.  

SP:Ática, 2002.  

CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida.Psicologia aplicada à educação. SP: EPU, 2007 

FOULIN, Jean Noel. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES I 

Componente curricular responsável pelo Núcleo de estudos integradores do 1º período, tendo 

como concepção: Compreensão do desenvolvimento da criança/ser humano nas dimensões, entre 

outras, física, psicológica, intelectual e social e as implicações e aplicações em situações de 

aprendizagem. 

 

2° PERÍODO 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II 

 

Ementa: Concepções da educação: redentora, reprodutora e transformadora. Paradigmas da 

Educação: paradigmas do saber e paradigmas relativos à natureza do ensino. Tendências 

Pedagógicas na prática escolar: Pedagogia Liberal: tendência tradicional, Escola Nova e 

Tecnicista; Pedagogia Progressista: tendência libertária, libertadora e crítico-social dos conteúdos.  

 

Bibliografia básica: 

CUNHA, José Auri. Filosofia: iniciação à investigação filosófica. São Paulo,Cortez, 1994. 

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Filosofia da Educação. São Paulo: Ática, 2006. 

LUCKESI, C. C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1995. 

 

Bibliografia complementar: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 1996. 

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

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de.Filosofia da educação: reflexões e debate. Petrópolis, R.J.: 

Vozes, 2011. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Ementa: Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do conhecimento na formação 

em nível superior. Normas para a produção e apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e 

científicos (ABNT). Fontes de pesquisa. Métodos e tipos de pesquisa. 

 

Bibliografia básica: 
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MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A prática de fichamentos, resumos, resenhas. 6. 

ed., São Paulo: Atlas, 2010. 

PIETRAFESA, José Paulo; BORBA, Odiones de Fátima Borba et al. (org.). Do cotexto ao texto: os 

desafios da linguagem científica. 3. ed. Goiânia: kelps, 2013. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23.ed., São Paulo: Cortez, 

Autores Associados, 2008. 

 

Bibliografia complementar: 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

MACHADO, Ana Rachel; LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Resenha. São 

Paulo: Parábola editorial, 2004. 

_______. Resumo. São Paulo: Parábola editorial, 2004. 

MARCONI, Eva Maria; LAKATOS, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico. 7. ed., São 

Paulo: Atlas, 2009. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 

GRAMÁTICA APLICADA 

 

Ementa: Abordagem dos aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos da Língua Portuguesa. A 

gramática contextualizada e a produção textual em uma perspectiva interdisciplinar. 

 

Bibliografia Básica 

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação São Paulo ; Ática,2004. 

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. 37 ed, 

Nova Fronteira, 2009. 

KOCH, I. G. V; VILELA, M. Gramática da Língua Portuguesa: Gramática da palavra, 

gramática da frase, gramática do texto/discurso. 1ª ed. Coimbra-Portugal: Almedina, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22 ed. São PAULO: Ática, 2006, 95p. il. 

(Princípios). CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. – São 

Paulo: Nacional, 1985. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda – Novo Aurélio – Século XXI. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 

22ed. Rio de Janeiro: FGV, 1997. 

PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar: convite a viagem. Tradutor de 

Patrícia Chittoni Ramos. Artes Médicas, 2000. 192p.  
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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL II 

 

Ementa: Propostas pedagógicas para a Educação Infantil: princípios e teorias. Projeto Curricular 

na perspectiva dos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil: os eixos do 

conhecimento. Organização da Educação Infantil: adaptação, o tempo e o espaço, campos de 

expressividade, elementos psicomotores. Projetos Didáticos. 

 

Bibliografia básica: 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial Curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na educação infantil. 

Tradução Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

OLIVEIRA, Z. M. R. Educação Infantil: fundamentos e métodos.  7 Ed. São Paulo/Cortez, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis Elise P. da Silva. Educação Infantil: pra que te 

quero. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

LLEIXÀ ARRIBAS, Teresa et al. Educação Infantil: desenvolvimento, currículo e organização 

escolar. Trad. Fátima Murad. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

OLIVEIRA, V.M.B.(org)O brincar e a criança do nascimento aos seis anos. Petrópolis: Vozes, 

2000. 

PANIAGUA, Gema;PALACIOS, Jesus. Educação Infantil: resposta educativa à 

diversidade.Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO I 

 

Ementa: Alfabetização e letramento: interrelação entre linguagem função social e cultura; sujeito 

e ensino da língua. Fundamentos teóricos da alfabetização. Variáveis intervenientes na 

alfabetização de crianças, adolescentes e adultos. Compreensão da alfabetização como processo 

social e interdisciplinar na perspectiva da construção do conhecimento. Capacidades lingüísticas 

da alfabetização. 

 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. Programa de desenvolvimento profissional 

continuado: alfabetização/Secretaria de Ensino Fundamental. Brasília: 1999. 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES: guia do formador: 

módulo I/ organização Cristiane Pelissare – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Fundamental, 2001. 
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PRÓ-LETRAMENTO: Programa de Formação Continuada de Professores dos anos/ séries iniciais 

do Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem. – ed.ver. e ampl./Secretaria de Educação 

Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letras – um diálogo entre a teoria e a prática. RJ: Vozes, 

2005.  

FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez, 2001.  

_____.  Reflexões sobre a alfabetização. SP: Cortez, 1996. 

_____.Com todas as letras. SP: Cortez, 2007. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Autêntica, 2002. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II – APRENDIZAGEM 

 

Ementa: Conceito de aprendizagem. A aprendizagem nas teorias psicológicas. Processos 

psicológicos e contextos de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. 

 

Bibliografia básica: 

ALENCAR, E. S. (org.). Novas contribuições da Psicologia aos processos de ensino-

aprendizagem. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1993. 

COLL, C. e PALÁCIOS, J. (org.). Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995. (Vols. 1, 2, e 3) 

LA ROSA, J. (org.). Psicologia e educação: o significado do aprender. São Paulo: EDIPUCRS, 

1998. 

MOREIRA, Marco Antonio. Teorias da Aprendizagem. 2 ed. Ed. EPU, 2011. 

 

Bibliografia complementar: 

ANTÚNEZ, Serafin et al.Disciplina e convivência na instituição escolar. Porto Alegre: 

Artmed,2002. 

BOCK, Ana Mercês Bahia. GONÇALVES, Maria da Graça Marchina e FURTADO, Odair (0rgs). 

Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em psicologia. SP: Cortez, 2001. 

DAVIS, C. e OLIVEIRA, Z. Psicologia na Educação. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 

FOULIN, J. N. Psicologia da Educação. Porto Alegre: ArtMed, 2000. 

GARDNER, Howard. Inteligência: um conceito reformulado.R.J:Objetiva, 2000. 

 

SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES II 
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Componente curricular responsável pelo Núcleo de estudos integradores do 2º período, tendo 

como concepção: compreensão do processo de ensino e aprendizagem com base nos princípios, 

concepções e teorias educacionais (filosóficas e psicológicas) e nos fundamentos e métodos da 

Educação Infantil e metodologia científica. 

 

3º PERÍODO 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

Ementa: Sociologia e Educação. Teorias sociológicas: relações entre as concepções de educação. 

Contribuições para o entendimento da formação e transformação da sociedade. Teorias 

sociológicas da atualidade. Análise das teorias e sua influência na elaboração de projetos 

educativos do homem no contexto da sociedade contemporânea. Sociologia, educação e 

globalização.  

 

Bibliografia básica: 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia da educação. São Paulo: Atual, 1997. 

TORRES, Carlos Alberto. Sociologia política da educação. São Paulo: Cortez, 1993. 

 

Bibliografia complementar: 

IANNI, Octávio. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

KRUPPA, Sonia M. Portella. Sociologia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

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

transformação social. São Paulo: Loyola, 2002. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de Oliveira. Introdução à sociologia da educação. São Paulo: Atica, 

1995. 

TOSCANO, Moema. Introdução à sociologia da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1987. 

VIEIRA, Evaldo. Sociologia da educação: reproduzir e transformar. 3.ed. São Paulo: FTD, 1996. 

(Coleção aprender e ensinar). 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO ENSINO DE MATEMÁTICA I 

 

Ementa: O papel da matemática na formação do aluno. Relações entre o conhecimento 

matemático, o aluno e o professor. Matemática na educação infantil. Ensino e aprendizagem de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental: conteúdos e metodologia. Avaliação da 

aprendizagem em Matemática.  

 

Bibliografia Básica:  
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DANTE, Luiz R. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. SP: Ática, 2000. 

SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A Matemática na Educação Infantil: a teoria das inteligências 

múltiplas na prática escolar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

TOLEDO, Marília. TOLEDO, Mauro. Teoria e Prática da Matemática: como dois e dois. 

SP:FTD, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas: Papirus, 1985. 

KAMII, Constance; DECLARK, Georgia. Reinventando a Aritmética: Implicações da Teoria de 

Piaget. Editora Papirus,1985 . 

MARINCEK, Vânia (Coord). Aprender Matemática Resolvendo Problemas. Porto Alegre: 

Artmed Editora, 2001. 

NUMES, Terezinha. Educação Matemática1: números e operações numéricas. 2ª.ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

SEB- Secretária de Educação Básica. Pró-Letramento - Programas de Formação Continuada de 

Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Matemática. Brasília: Ministério da 

Educação, 2008. 

http://www.ufrrj.br/leptrans/arquivos/etnomatematica.pdf 

 

CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE 

 

Ementa: Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, 

responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral. Espiritualidade e o mundo do trabalho. 

Direitos Humanos e religião. Valores e dignidade humana fundamentados na fé cristã. 

Globalização e fundamentalismos religiosos. Religião e justiça social. 

 

Bibliografia básica 

BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/UniEVANGÉLICA, 2010. 

GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 

GIDDENS, Anthony. Religião. In: Sociologia. 6ª edição. 

 

Bibliografia complementar. 

COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e abraça a 

rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 

LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São Paulo: Hagnos, 

2009. 

TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 2010. 

Petrópolis: Vozes, 2013. 

http://www.ufrrj.br/leptrans/arquivos/etnomatematica.pdf
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WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: EDU-

UnB, 2015. 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO II 

 

Ementa: Métodos de alfabetização. Proposta didática de alfabetização. O texto como unidade 

linguística da alfabetização. A formação do professor alfabetizador. A organização do trabalho 

pedagógico – planejamento. A importância do lúdico – projetos e jogos. A avaliação no processo 

de alfabetização.  

 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. Programa de desenvolvimento profissional 

continuado: alfabetização/Secretaria de Ensino Fundamental. – Brasília: Secretaria,1999. 

 

Programa de formação de professores alfabetizadores: guia do formador: módulo II/organização 

Cristiane Pelissare – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Fundamental, 

2001. 

 

PRÓ-LETRAMENTO: Programa de Formação Continuada de Professores dos anos/séries Iniciais 

do Ensino Fundamental: alfabetização e linguagem. – ed. ver. e ampl./Secretaria de Educação 

Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Linguística. São Paulo: Scipione, 2007. 

CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letras – um diálogo entre a teoria e a prática. RJ: Vozes, 

2005. 

FERREIRO, Emília & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995. 

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2007 

 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

 

Ementa: Conceituação e abrangência da literatura infanti-juvenil. Funções e adaptações do gênero 

na formação do leitor. Tendências contemporâneas da Literatura Infantil e juvenil brasileira. 

 

Bibliografia básica: 

BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise nos contos de fada. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 1980. 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000. 
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ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo:Global, 2003. 

 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BUSATTO, Cleo. A arte de contar histórias no Século XXI: tradição e ciberespaço. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2006. 

CHEVALIER, Jean; CHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, figuras.8 ed. 

Rio de Janeiro: José Olympio, 1999. 

COELHO, Nelly Novaes. Panorama histórico da literatura infantil/juvenil: das origens indo-

européias ao Brasil contemporâneo. São Paulo: Amarylis, 2010. 

LAJOLO, Marisa, ZILBERMANN, Regina. Literatura infantil brasileira: histórias & histórias. 

São Paulo: Ática, 1987. 

 

HISTÓRIA SOCIAL DA CRIANÇA 

 

Ementa: História da Educação: família e infância – uma discussão historiográfica. O 

desenvolvimento do conceito de infância e educação da criança ao longo da história. O surgimento 

da família e infância na história. Infância e educação na contemporaneidade. 

 

Bibliografia Básica 

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

FREITAS, Marcos Cezar de. (Org.). História social da infância no Brasil. 5.ed. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

PRIORE, Mary de. (Org.). História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991. 

 

Bibliografia Complementar 

CHARLOT, Bernard. A mistificação pedagógica: realidades sociais e processos ideológicos na 

teoria da educação. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

CONH, Clarice. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. (Passo-a-

passo, 75). 

DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias. 2.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 

FREITAS, Marcos Cezar de; KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. (Orgs.). Os intelectuais na história 

da infância. São Paulo: Cortez, 2002.  

ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio ou da educação. Rio de Janeiro:Bertand Brasil.1992 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Ementa: Diagnóstico do campo de estágio, conhecimento da organização e funcionamento da 

Instituição-campo, considerando o processo ensino-aprendizagem. Observação da ação docente 
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numa perspectiva crítico-reflexiva. Construção e desenvolvimento de projetos de atuação 

pedagógica com crianças de 0 a 5 anos. Elaboração de relatórios e relatos de experiências. 

 

Bibliografia Básica 

CRAIDY, Carmem (org.). Educação infantil – pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 

KAMER, Sônia (org.). Profissionais de educação infantil: gestão e formação. Ática, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

ABRAMOWICZ, Anete – Wajskop – Educação Infantil: Creches, atividades para crianças de 

zero a seis anos – SP, Editora Moderna – 1999. 

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Referenciais Curriculares para a 

Educação Infantil: MEC/SEF, 1998. 

KAMII, Constance & Devries. Jogos em grupo na educação infantil: implicações da teoria de 

Piaget. São Paulo: Trajetória Cultural, 1991. 

ZABALZA. Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES III 

Componente curricular responsável pelo Núcleo de estudos integradores do 3º período, tendo 

como concepção: Desenvolvimento de experiências de prática profissional por meio da 

observação, participação, avaliação e interpretação dos processos educativos, fundamentando-se 

na pluralidade de bases do pensamento educacional e nas orientações teóricas, sociológicas, 

curriculares e metodológicas da Educação Básica. 

 

4° PERÍODO 

 

DIDÁTICA I 

 

Ementa: Conceito de educação, pedagogia e didática. A importância da didática na formação do 

professor do Ensino Fundamental. Planejamento e tipos de planejamento. Componentes didáticos: 

objetivos, conteúdos, procedimentos e recursos didáticos. 

 

Bibliografia básica: 

CORDEIRO, Jaime.Didática.São Paulo: Contexto: 2007. 

HAYDT, R. C. C. Curso de Didática Geral. São Paulo: Àtica, 1998. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

Bibliografia complementar: 
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BORDENAVE, Juan Dias; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 

Petrópolis ,RH: Vozes, 2008. 

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 2006. 

LEITE, L. S. (coord.). Tecnologia educacional. Petrópolis: Vozes, 2003. 

VEIGA, I. P. A. (coord.). Repensando a Didática. Campinas: Papirus, 1992. 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

 

EMENTA: Historiografia da Educação Brasileira. História da Educação no Brasil colonial e 

imperial e republicano. 

 

Bibliografia Básica 

ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. História da Educação no Brasil.8ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1986. 

STEPHANOU, Maria; CAMARA, Maria Helena. (Orgs.). Histórias e memórias da educação no 

Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. v.1 , v.2, v.3 XAVIER, Maria Elizabete; RIBEIRO, Maria 

Luisa; NORONHA, Olinda Maria. História da educação: a escola no Brasil. São Paulo: FTD, 

1994. (Coleção Aprender & Ensinar). 

 

Bibliografia Complementar 

HISLDORF, Maria Lucia Spedo. História da educação brasileira: leituras. São Paulo:Pioneira 

Thomson Learning, 2003. 

LOPES, Eliane Marta Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da educação:o que 

você precisa saber sobre...Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia 

Greive.(Orgs.). 500 anos de educação no Brasil. 2.ed., Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

WEREBE, Maria José Garcia. 30 anos depois: grandezas e misérias do ensino no Brasil. 2.ed., 

São Paulo: Ática, 1997. 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA I 

 

Ementa: As variedades linguísticas e suas implicações no ensino de Língua Portuguesa. Subsídios 

teóricos e metodológicos para o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. A formação do aluno leitor e produtor de textos. 

 

 

Bibliografia básica: 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília : MEC/SEF, 1998. 
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COLL, C. e TEBEROSKY, A. Aprendendo português. Conteúdos essenciais para o Ensino 

Fundamental de 1ª à 4ª séries. São Paulo: Ática, 2000. 

KAUFAMAN, A. M. A leitura, a escrita e a escola: uma experiência construtivista. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1995. 

 

Bibliografia complementar: 

BARTHES, R. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1996. 

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros em 

Ação.MEC.Brasília,2001. Nova Escola, Fundação Vitor Civita, Abril. São Paulo. 

JOLISBERT, J. et. alii. Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. (Vols. 1 

e 2). 

SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986. 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Ementa: O ensino de Ciências Naturais: breve histórico e concepções atuais. A Ciência na 

compreensão do mundo e suas transformações. A construção de conceitos e suas finalidades nas 

Ciências. O papel do professor no desenvolvimento do pensamento científico do educando. 

Aprender e ensinar Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental: Objetivos, conteúdos, 

metodologia, avaliação, recursos didáticos e fontes de informação. Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de Ciências. Transversalidade e a interdisciplinaridade.  

 

Bibliografia básica: 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Fundamental: Introdução ao PCN. 

Brasília-DF: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Fundamental: Ciências Naturais. 

Brasília-DF: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Fundamental: Temas 

Transversais. Brasília-DF: MEC/SEF, 1998. 

 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. Programa 

Nacional do Livro Didático. (PNLD 2004/2005):Guia de Livros Didáticos. Brasília-DF: 

MEC/SEF, 2004. 

CAMPBELL, Neil A. Biologia. Ed.Porto Alegre: Artmed, 2010. 

CHALMERS, Alan. A fabricação da ciência. São Paulo: Ed. Unesp, 1994. 
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COLL, César; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo Ciências: conteúdos essenciais para o Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª séries. SP: Ática, 2000. 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO ENSINO DE MATEMÁTICA II 

 

Ementa: Ensino e Aprendizagem de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de matemática, transversalidade e projetos 

pedagógicos. Conteúdos de matemática de diferentes campos: aritmética, grandezas e medidas, 

espaço e forma, tratamento da informação. 

 

Bibliografia básica: 

TOLEDO, Marília. TOLEDO, Mauro. Teoria e Prática de Matemática: como dois e dois: São 

Paulo: FTD, 2010. 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática Volume 3 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – Apresentação dos Temas Transversais e Ética 

Volume-8 

 

Bibliografia complementar:  

BACQUET, Michelle. Matemática sem dificuldades ou como evitar que ela seja odiada pelo 

aluno. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. II. BORBA, Marcelo de Carvalho. Educação Matemática 

Pesquisa em Movimento. São Paulo: Cortez, 2004. 

NUMES, Terezinha. Educação Matemática1: números e operações numéricas. 2ª.ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

ROSA NETO, Ernesto Didática da Matemática. São Paulo, 2003. 

SEB- Secretária de Educação Básica. Pró-Letramento Programas de Formação Continuada de 

Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Matemática. Brasília: Ministério da 

Educação, 2008. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

Ementa: Múltiplas leituras sobre a práxis educativa nos anos iniciais do Ensino Fundamental por 

meio da observação participante. Relatos de experiências e elaboração de Relatórios. 

 

Bibliografia Básica 

BARREIRO, Iraídes Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de Ensino e 

Estágio Supervisionado na Formação de Professores. SP: Avercamp, 2006. 

CUNHA, Maria Izabel da. O bom professor e sua prática. Campinas, SP: Papirus, 1989. 

FAZENDA, Ivani (org.) A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 1997. 
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Bibliografia Complementar: 

ALVES, Nilda.Espaço e tempo de ensinar e aprender. In Linguagem, espaço e tempo de ensinar e 

aprender. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2000. 

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

PIMENTA, Selma Garrido (org )Saberes Pedagógicos e atividade docente. SP:Cortez, 1999. 

RAIÇA, Darcy(org) A prática de ensino – ações e reflexões. SP: Ed. Articulação 

Universidade/Escola Ltda, 2000 

VASCONCELOS, Celso. Planejamento-plano de ensino-aprendizagem-projeto educativo. SP: 

Libertad, 1995. 

 

SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES IV 

Componente curricular responsável pelo Núcleo de estudos integradores do 4º período, tendo 

como concepção: Vivência de processos de ensino e aprendizagem no contexto escolar, por meio 

da observação, de projetos pedagógicos direcionados à inovação da prática profissional, 

utilizando-se dos conceitos das áreas do conhecimento (ciências, matemática e língua portuguesa), 

aplicados ao ensino nos anos inicial – Ensino Fundamental, mediados pela didática e metodologias 

pedagógicas específicas. A compreensão da educação como prática social, que se define a partir 

de um processo histórico é basilar nesse contexto. 

 

5º PERÍODO 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO ENSINO DE ARTE 

 

Ementa: Implicações teórico-práticas da Arte. Importância do desenvolvimento da criatividade. 

Arte como componente curricular e a interdisciplinaridade. Uso de diferentes materiais e suas 

técnicas relacionadas ao Ensino da Arte. Oficinas de expressões artísticas: musicais, cênicas e 

plásticas.  

 

Bibliografia Básica 

ALENCAR, Eunice Soriano. Como desenvolver o potencial criador: um guia para a liberação da 

criatividade em sala de aula. Petrópolis, R.J: Vozes, 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: arte. [s.n] 2ª ed. Ministério da Educação e do Desporto. 

Secretaria de Educação Fundamental, 2000. 

FERREIRA, Aurora. A criança e a arte: o dia a dia na sala de aula. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2008. 

 

 

Bibliografia Complementar 
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ALLESSANDRINI, Cristina Dias. Oficina criativa e psicopedagogia. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 1996. 

COLL, César; TEBEROSK, Ana. Aprendendo arte. São Paulo: Ática, 2000. 

FIGUEIREDO, Lenita Miranda de.História da Arte para crianças. SP: Cengage Learning. 2011. 

FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas a fios: um ensaio sobre música e 

educação. SP: Ed.Unesp: RJ: Funarte, 2008 

 

DIDÁTICA II 

 

Ementa: Fundamentos e organização do processo de ensino-aprendizagem. Relacionamento 

professor-aluno. A aula: recursos e técnicas didáticas. Materiais didáticos e técnicas de ensino. A 

avaliação da aprendizagem: conceito, objetivos e instrumentos de verificação do rendimento 

escolar. Novas Tecnologias na educação. 

 

Bibliografia básica: 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1996. 

LUCKESI, C. Cipriano. Avaliação da Aprendizagem Escolar. SP: Cortez, 2000. 

 

Bibliografia complementar: 

BORDENAVE, Juan Dias, PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

CANDAU, V. M. Rumo a uma nova Didática. Petrópolis: Vozes, 1994. 

CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto: 2007. 

HAYDT, R. C. C. Curso de Didática Geral. São Paulo: Ática, 1998. 

ZABALA, A. A prática educativa. 2 ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA II 

 

Ementa: O ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. A formação do leitor e produtor de textos. Gêneros textuais.   

 

Bibliografia básica:  

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros em Ação. MEC, 

Brasília, 2001, Nova Escola, A revista do professor. Fundação Vítor Civita, Abril, São Paulo, 

Circulação mensal. Revistas e Jornais de Circulação semanal e diária. 

COOL, César & TEBEROSKI, Ana. Aprendendo Português. Conteúdos essenciais para o Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª séries. São Paulo: Ática, 2000. 
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Bibliografia complementar: 

FOUCAMBERT, Jean. A leitura em questão.. Porto Alegre, RS,Brasil: Artes Médicas, l984. 

GERALDI, J. W. O texto na sala de aula: leitura e produção. Cascavel : Assoeste, 1984. 

JOLISBERT, J. Et. Alii. Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. (Vols. 1 

e 2). 

MORAIS, Artur Gomes de. ORTOGRAFIA: Ensinar e Aprender. São Paulo: Ática, 1995. 

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social São Paulo: Ática, 1986. 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO ENSINO DE HISTÓRIA  

 

Ementa: Evolução e princípios da historiografia brasileira. Objetivos e função social do ensino de 

História. Estudo de conteúdos e processos de ensino e aprendizagem em História nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Avaliação da aprendizagem em História. História e cultura indígena e 

Afro-Brasileira e Africana. 

 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais: história e geografia. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

_____. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília, 

SEPPIR/SECAD/INEP, 2005. 

SCHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar história. São Paulo: Scipione, 

2004. (Pensamento e Ação no Magistério). 

 

Bibliografia Complementar: 

BITTENCOURT, Circe. (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Guia do livro didático 2007: 

história. Séries iniciais do ensino fundamental. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de 

Educação Básica, 2006. 

 _____. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. 

COLL, César; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo história e geografia: conteúdos essenciais para o 

ensino fundamental de 1ª a 4ª série. São Paulo: Ática, 2000. 

KARNAL, Leandro. (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 2.ed. São 

Paulo: Contexto, 2004. 

 

 

FUNDAMENTOS E MÉTODOS DO ENSINO DE GEOGRAFIA 
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Ementa: Conhecimento geográfico: história e importância social. As categorias de análise da 

Geografia. Características da Geografia escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Parâmetro Curricular Nacional para o ensino de Geografia. Estratégias de ensino-aprendizagem 

para o ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental.   

 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Rosangela D. de; PASSINI, Elza Y. O espaço geográfico: ensino e representação. 8. 

78d. São Paulo: Contexto, 2000. 

BRASIL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. História e Geografia. Secretaria de 

Educação Fundamental. 2. Ed. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BORBA, Odiones de Fátima; OLIVEIRA, Ivanilton José de. A Geografia para o ensino nas séries 

iniciais do Ens. Fundamental in: BENTO, Izabela Peracini. OLIVEIRA, Karla Annyelly Teixeira 

de (orgs) Formação de Professores:pesquisa e prática pedagógica em Geografia. Goiânia: Ed. da 

PUC/GOIÁS, 2012. 

 

Bibliografia complementar: 

CAVALCANTI, Lana de Souza.Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Alternativa, 2002. 

MORAIS, Eliana Marta Barbosa de; MORAES, Loçandra Borges de. Formação de Professores: 

conteúdos e metodologias no ensino de Geografia. Goiânia: Ed. Vieira e NEPEG, 2010. 

PONTUSCHKA, Níbia N. PAGANELLI, Tomoko Lyda; CACETE, Núria Hanglei. Para ensinar 

e aprender Geografia. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

 

Ementa: Regência nos anos iniciais do Ensino Fundamental.Relato de experiências e elaboração 

de Relatórios. 

 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília.MEC/SEF,1997. 

PIMENTA, Selma Garrido.O Estágio na formação de professores:unidade teoria e prática. SP: 

Cortez,2006. 

 

Bibliografia Complementar 

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. SP: Cortez, 1999. 

_____________________.(org)Didática e formação de professores. SP: Cortez, 1997. 

VASCONCELOS, Celso. Planejamento – plano de ensino – aprendizagem – projeto 

educativo.SP: Libertad, 1995.  
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SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES V 

Componente curricular responsável pelo Núcleo de estudos integradores do 5º período, tendo 

como concepção: Aprofundamento da prática pela regência de sala de aula, orientado pelos 

fundamentos das disciplinas que compõem o currículo escolar do ensino fundamental – anos 

iniciais e nos estudos dos saberes indispensáveis ao exercício da docência. 

 

6° PERÍODO 

 

GESTÃO EDUCACIONAL NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR I 

 

Ementa: Caracterização e conceituação de educação escolar e não escolar. A função da escola, das 

instâncias e dos sistemas educativos na sociedade contemporânea. Conceitos e teorias de gestão. A 

instituição educativa e sua relação com a comunidade 

 

Bibliografia básica: 

FERREIRA, N. S. C. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F. E TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e 

organização. São Paulo: cortez, 2003. 

LUCK, Heloisa.Concepções e processos democráticos de gestão educacional.5ªed. Petrõpolis, RJ. 

2010. 

 

Bibliografia complementar: 

CAETANO, Luciana Maria.Dinâmicas para reunião de pais:construindo a parceria na relação 

escola e família.SP:Paulo:Paulinas, 2009. 

FERREIRA, N.S.C. e AGUIAR, M.A (orgs) Gestão da educação – impasses, perspectivas e 

compromissos. SP: Cortez, 2002. 

GOHN, Maria da Glória – Educação não-formal e cultura política-SP: Cortez, 2008. 

LIMA, Márcia Regina Canhodo de. Paulo Freire e a Administração Escolar – a busca de um 

sentido. Brasília: líber Livro Editora, 2007. 

 

CURRÍCULO E PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Ementa: Currículo: concepções e discussões atuais. Dimensões: histórica, política, social, cultural 

e ideológica do currículo. Fundamentos teórico-práticos para elaboração, organização e 

implementação de propostas curriculares. Relações entre políticas educacionais e currículo. 

 

Bibliografia básica 
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MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa, SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo, Cultura e Sociedade. 

SP:Cortez, 2000. 

SACRISTÁN. Gimeno. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre, Artmed, 1998. 

_____. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL:Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece diretrizes e bases da educação 

nacional.  

BRASIL: Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, MEC, 1998. 

DOLL JR. William E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. P.Alegre: Artes Médicas, 1997 

GOODSON, Ivor F. O currículo: teoria e história. SP: Ed. Vozes, 1995 

MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. Currículos e Programas no Brasil. Campinas,SP: Papirus, 

2000. 

 

JOGOS E RECREAÇÃO 

 

Ementa: Implicações teórico-práticas da ludicidade. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras 

considerando-se as estruturas cognitivas da criança. Propostas e alternativas para uma prática 

didático-pedagógica que tem o lúdico como ferramenta da aprendizagem: tipos de jogos, vivência, 

produção e análise de jogos e atividades recreativas. Brinquedoteca: alternativas de espaço lúdico. 

 

Bibliografia Básica 

AWAD, Hani. Brinque, Jogue, cante e encante com a recreação. São Paulo: Fontoura, 2011.  

MALUF, Angela Cristina Munhoz. Brincar: prazer e aprendizado. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.  

TEXEIRA, Sirlândia Reis de Oliveira. Jogos, Brinquedos, Brincadeiras e Brinquedoteca: 

Implicações no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Wak, 2012.  

 

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2000.  

CARNEIRO, Maria Ângela Barbato; DODGE Janine J. A descoberta do brincar. São Paulo: 

Melhoramentos e Boa Companhia, 2007.  

MOYLES, Janet R. O brincar e a aprendizagem. In: Só brincar? O papel do brincar na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

OLIVEIRA, Vera Barros de (org). O brincar e a criança do nascimento aos 6 anos. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2000.  

SANTOS, Santa Marli Pires do. Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2011.  
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POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA 

 

Ementa: Estado, política e educação. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Análise das 

políticas educacionais no Brasil. Direito e cidadania. Recursos financeiros para a educação no 

Brasil. Legislação educacional. Impasses e perspectivas das políticas educacionais da atualidade. 

 

Bibliografia básica:  

CARNEIRO, Moacir Alves. LDB Fácil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

DEMO, P. A nova LDB: ranços e avanços. Campinas, SP: Papirus, 1997. 

SAVIANI, Demerval. Educação Brasileira: estrutura e sistema.Campinas-SP: Autores 

Associados,  1996. 

 

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394/1996. Brasília: MEC, 1997. 

BRZEZINSKI, I. Et. Alii. LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez, 

1997. 

DOURADO, Luiz Fernandes. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e 

perspectivas. In. Educação e Sociedade. Campinas: CEDES, 2007. 

FÁVERO, Osmar. Políticas educacionais no Brasil: desafios e propostos.R. de Janeiro: 

IESA/FGV, 1992. 

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F. E TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e 

organização. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

TRABALHO  DE CURSO I 

 

Ementa: Orientação para a elaboração de projeto de pesquisa  

 

Bibliografia básica: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. SP: Atlas, 1989. 

LUDKE, M. e ANDRÉ,M.E.D.A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. SP:EPU, 

1991. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho Científico. SP: Cortez, Autores 

Associados, 1991. 

 

Bibliografia complementar: 

ENGERS, M.E.A. (org). Paradigmas e Metodologias de pesquisa em Educação: notas para 

reflexão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994. 
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HUNE, L. M. Metodologia científica: caderno de textos e técnicas. Rio de Janeiro: Agir, 1997. 

LINHARES, C.F. et al. Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa. RJ: DP&A, 2000. 

LÜDKE, M. e ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. SP: EPU, 

1991. 

PÁDUA, E.M.M.Metodologia da pesquisa – abordagem teórico-prática.Campinas: Papirus, 

2000. 

PARRA FILHO, D. E SANTOS, J.A.Monografia e apresentação de trabalho científicos.SP: 

Futura, 2000. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

 

Ementa: Regência nos anos iniciais do Ensino Fundamental.Relato de experiências e elaboração 

de Relatórios. 

 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília.MEC/SEF,1997. 

PIMENTA, Selma Garrido.O Estágio na formação de professores:unidade teoria e prática. SP: 

Cortez,2006. 

 

Bibliografia Complementar 

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. SP: Cortez, 1999. 

_____________________.(org)Didática e formação de professores. SP: Cortez, 1997. 

VASCONCELOS, Celso. Planejamento – plano de ensino – aprendizagem – projeto 

educativo.SP: Libertad, 1995.  

 

SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES VI 

 

Os Seminários Interdisciplinares são um componente curricular obrigatório que compreende 

atividades como: estudo dirigido, pesquisas, palestras, avaliações, exposição de trabalhos, mostra 

de filmes e outras atividades a serem desenvolvidas durante todos os períodos do curso de 

Pedagogia.  

 

7º Período 

 

GESTÃO EDUCACIONAL NA ORG. ESCOLAR E NÃO ESCOLAR II  
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Ementa: O caráter político e administrativo das práticas educacionais e a gestão como meio de 

inovação e mudança 

 

Bibliografia básica: 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola – teoria e Prática. Goiânia: Alternativa, 

2005. 

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F. E TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e 

organização. São Paulo: cortez, 2003. 

VEIGA, I.P.A (org) Projeto Político-Pedagógico da escola Campinas:Papirus, 1995. 

 

Bibliografia Complementar: 

FERREIRA, N. S. C. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

LUCK, Heloisa. Gestão da cultura e do clima organizacional da escola.Petrópolis, RJ: Vozes, 

2010. 

WERLE, Flávia Obino Corrêa. CONSELHOS ESCOLARES: Implicação na gestão da Escola 

básica. RJ: DP&A, 2003. 

 

EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO 

 

Ementa: Educação inclusiva: princípios, limites, possibilidades e aspectos sociológicos. As 

políticas de educação inclusiva e suas implicações organizacionais e pedagógicas para a educação 

infantil e ensino fundamental. 

 

Bibliografia Básica: 

BUENO, José Geraldo Silveira. Educação Especial brasileira:integração/segregação do aluno 

deficiente.SP: EDUC, 1999.  

MITTLER, Peter. Educação Inclusiva: contextos sociais.P.Alegre. Artmed, 2003. 

LIMA, Priscila Augusta. Educação inclusiva e igualdade social. SP:Avercamp, 2000 

 

Bibliografia Complementar: 

AQUINO, Julio Groppa. Do cotidiano escolar: ensaios sobre a ética e seus avessos. SP: Summus, 

2000. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Programa de Capacitação de 

recursos humano do ensino fundamental: superdotação e talento/1999. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Programa de Capacitação de 

recursos humano do ensino fundamental: deficiência múltipla, 2000 
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BRASIL. Ministério da educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 

Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009-Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Ementa: Análise da questão social e política da educação. A construção de alternativas de ensino 

e aprendizagem para jovens e adultos. Análise histórico-social do ensino de jovens e adultos na 

realidade educacional brasileira. Caracterização da clientela em face dos determinantes 

pedagógicos e sociais.  

 

Bibliografia básica: 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

_____. A importância do ato de ler. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

MEC. A Educação de jovens e adultos no Brasil, no contexto da educação fundamental.Secretaria 

de Educação Fundamental, Brasília, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 

GADOTTI, M., ROMÃO, J.E. Educação de Jovens e Adultos. SP:Cortez, 2001. 

MACHADO, M.M. Formação de educadores de jovens e adultos. – Brasília: Secad/MEC, 

UNESCO, 2008. http://forumeja.org.br/files/livrosegsemi.pdf 

 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 

 

Ementa: Aspectos históricos da Educação dos surdos, da cultura surda e filosofia do bilinguismo.  

Fundamentos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais, legislação específica e critérios 

diferenciados da Língua Portuguesa para Surdos. Comunicação em LIBRAS entre ouvinte e surdo 

no âmbito escolar na perspectiva da inclusão social. 

 

Bibliografia básica: 

BOTELHO, P. Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos: Ideologias e práticas 

pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais e Língua Portuguesa. Brasília, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Ensino da Língua Portuguesa para Surdos. V.1.  

Brasília, 2002. 

 

Bibliografia complementar 

http://forumeja.org.br/files/livrosegsemi.pdf
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GOLDFELD, M. A. Criança Surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 

São Paulo: Plexus, 1997. 

QUADROS, R. M. & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. 

SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem ao mundo dos Surdos. Tradução de Laura Teixeira Motta . 

São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, Surdez e Linguagem: desafios e    

Realidades. São Paulo: Plexus, 2003. 

 

TRABALHO DE CURSO II 

 

EMENTA: Elaboração e apresentação do trabalho de curso, fundamentado no projeto de pesquisa 

desenvolvido em Trabalho de Curso I. 

 

Bibliografia Básica: 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 8. 85d. São Paulo: Cortez, 2001. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

PIETRAFESA, José Paulo; BORBA, Odiones de Fátima (orgs.)et al. Do texto ao contexto: os 

desafios da linguagem científica. Goiânia: Kelps, 2004. 

SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. 85d. 

(revisada). Rio de Janeiro, DP&A, 2004.  

 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 

4 ed. (ver. E ampl.). São Paulo: Atlas, 2001.  

LIBANEO, José Carlos et al. Pedagogia, ciência da educação? São Paulo: Cortez, 1996.  

LINHARES, Célia Frazão et al. Ensinar e aprender: sujeitos, saberes e pesquisa.  Rio de Janeiro: 

DP & A, 2000.  

MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. Campinas, SP: Papirus, 1997. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO V 

 

Ementa: Atividades de planejamento, observação, análise, participação e avaliação do processo 

de gestão nas atividades desenvolvidas na escola ou organizações escolares e não escolares. 

 

Bibliografia básica: 
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BIANCHI, Anna Cecília de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto – Manual de 

Orientação- Estágio Supervisionado. SP: Pioneira, 2002. 

LIBÁNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática.Goiänia: Alternativa, 

2004. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. S.Paulo: Cortez, 

2004. 

 

Bibliografia complementar: 

FERREIRA, Naura S. Carapeto, AGUIAR, Márcia Ângela da S. (orgs). Gestão da Educação – 

Impasses, perspectivas e compromissos- SP: Cortez, 2000. 

LÜCK, Heloisa et al. A Escola Participativa e o trabalho do Gestor Escolar. R.J: DP&A, 1998. 

PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática na Escola Pública – SP: Ed.Ática, S/A, 1997 

 

 

5.1.4. Conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, educação em direitos humanos e 

educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena. 

 

1. Em atendimento à Resolução CNE Nº 1, de 17 de junho de 2004 e ao Parecer CNE/CP 

003/2004 de 10/03/2004, o curso de Pedagogia desenvolve de forma integrada  a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena na disciplina Fundamentos e Métodos do Ensino de História.  

2 Educação Ambiental – Decreto Nº 4281, de 25/06/2002 e Resolução Nº 2, de 15/06/12. – A 

abordagem curricular de Educação Ambiental no curso de Pedagogia está integrada 

transversalmente às disciplinas Fundamentos e Métodos do Ensino de Ciências , Fundamentos e 

Métodos do Ensino de Matemática II,  Seminários Interdisciplinares IV e VI. 

3. Educação em Direitos Humanos – Parecer CNE/CP Nº 8/2012; Resolução CNE/CP Nº 

01/2012 – A Educação em Direitos Humanos é considerada no currículo do Curso de Pedagogia, 

como conteúdo integrante da disciplina Sociologia da Educação e de modo transversal nas 

disciplinas Política Educacional Brasileira e Educação para a inclusão. 

 

5.2. Flexibilização curricular 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), em seu Capítulo IV, 

orienta para a necessidade de articulação do currículo do Ensino Superior com as novas demandas 

da sociedade. No Art. 53, fica estabelecido que as universidades terão autonomia para fixar os 

currículos de seus cursos, considerando as particularidades das instituições e as diretrizes gerais 
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pertinentes. Portanto, a flexibilização curricular decorre do exercício dessa autonomia, sendo 

considerada, diante às transformações da sociedade e da formação profissional exigida pelo 

contexto atual, um componente essencial na organização dos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação. 

O Centro Universitário de Anápolis, ao considerar a produção do conhecimento e as 

profundas mudanças científicas e tecnológicas na atualidade, propõe que o currículo deve 

assegurar, minimamente, dentre outros aspectos: 

- espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade da informação; 

- a necessária contextualização contemplando as demandas sociais; 

- a articulação teórico-prática – como, quando e onde ocorrem as atividades que favorecem a 

articulação entre a teoria e a prática, ao longo do curso; 

- a compatibilidade e adequação da carga horária para a realização das diferentes atividades. 

(Fonte: PDI 2014-2018, p..39) 

 

Assim, o currículo do curso de Pedagogia busca criar novos espaços de aprendizagem que 

possibilitam ao acadêmico ampliar os conhecimentos, adquirir visão crítica sobre seu campo de 

atuação profissional e, além de tudo, propicia a diversidade de experiências aos acadêmicos dentro 

e fora da IES. 

Promover a flexibilização do currículo do curso de Pedagogia tem sido um grande desafio, 

principalmente em relação à criação de novos espaços de aprendizagem e superação do modelo 

tradicional de currículo, o que requer práticas de planejamento coletivo e participativo no âmbito 

do curso. 

Espaços e metodologias que promovem a flexibilização curricular no curso: 

- Atividades Complementares que possibilitam a autonomia e liberdade aos acadêmicos, na busca 

da formação profissional e pessoal. 

- Ações pedagógicas que permitem a relação ensino, pesquisa e extensão como: projetos e 

programas de extensão orientados e fundamentados em disciplinas de formação profissional 

específicas; estágios extracurriculares em ONGs e Instituições escolares e não escolares.  

- Possibilidade de realizar disciplinas em outros cursos da Instituição e em outras instituições 

públicas ou privadas. 

- Aproveitamento de estudos realizados em outros cursos congêneres no país, conforme 

orientações do CAS. 
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- Utilização de metodologias para atender às necessidades especiais educacionais peculiares a cada 

aluno, inclusive com adaptação de materiais pedagógicos e de processos de avaliação.  

- Adaptação do espaço físico e organização do tempo para atender às necessidades dos 

acadêmicos. 

- Participação do programa de mobilidade estudantil junto ao NAI – Núcleo de Assuntos 

Internacionais da Instituição.  

 

5.3. Interdisciplinaridade 

 

Entendendo que para assumir uma prática interdisciplinar, o currículo precisa ser 

repensado e desenhado buscando a superação da visão conteudista do ensino, por meio de uma 

estrutura mais flexível, que produza saberes contextualizados que permitam uma melhor 

compreensão da realidade e das necessidades do mundo do trabalho, o curso de Pedagogia tem 

adotado algumas experiências com a implantação de uma Matriz Integrativa, buscando uma 

prática interdisciplinar e a superação do trabalho isolado do professor em sua disciplina.  

Uma postura interdisciplinar requer uma nova mentalidade entre os segmentos da unidade 

escolar, uma nova postura pedagógica e a implantação de projeto coletivo que promova o diálogo 

entre os professores, as conexões e integração entre as disciplinas. 

A Matriz Curricular do curso de Pedagogia apresenta, em cada período, um espaço 

responsável pela integração das disciplinas. São os Seminários Interdisciplinares, componente 

curricular responsável pelo núcleo de estudos integradores, envolvendo a concepção que 

fundamenta cada período. 

  Primeiro período: Compreensão do desenvolvimento da criança/ser humano nas 

dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual e social e as implicações e aplicações em 

situações de aprendizagem.  

Segundo período: Compreensão do processo de ensino e aprendizagem com base nos 

princípios, concepções e teorias educacionais (filosóficas e psicológicas) e nos fundamentos e 

Métodos da Educação Infantil e Metodologia Científica. 

Terceiro período: Desenvolvimento de experiências de prática profissional por meio da 

observação, participação, avaliação e interpretação dos processos educativos, fundamentando-se 

na pluralidade de bases do pensamento educacional e nas orientações teóricas, sociológicas, 

curriculares e metodológicas da Educação Básica. 

Quarto período: Vivência de processos de ensino e aprendizagem no contexto escolar, por 

meio da observação, de projetos pedagógicos direcionados à inovação da prática profissional, 
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utilizando-se dos conceitos das áreas do conhecimento (Ciências, Matemática e Língua 

Portuguesa), aplicados ao ensino nos anos iniciais - Ens. Fundamental, mediados pela Didática e 

Metodologias pedagógicas específicas. A compreensão da educação como prática social, que se 

define a partir de um processo histórico é basilar nesse contexto. 

Quinto período: Aprofundamento da prática pela regência de sala de aula, orientado pelos 

fundamentos das disciplinas que compõem o currículo escolar do ensino fundamental – anos 

iniciais e nos estudos dos saberes indispensáveis ao exercício da docência. 

Sexto período: Foco nas políticas educacionais (gestão, legislação e currículo), na prática 

com regência nos anos iniciais do Ens. Fund. e pesquisa científica. O propósito é compreender e 

aplicar os princípios da gestão democrática nas escolas. 

Sétimo período: Aprofundamento das políticas educacionais (gestão, inclusão, EJA), com 

destaque para a inclusão como princípio do trabalho educativo. O estágio tem como foco a 

observação participativa da gestão 

 Além das atividades promovidas pelas disciplinas Seminários Interdisciplinares, projetos 

integradores estão sendo desenvolvidos entre algumas disciplinas. 

 

 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

 

 

6.1 Setor administrativo 

 

Este setor ocupa um espaço de 171,35 m2, contendo: sala de espera, secretaria setorial, sala 

de reuniões, sala de professores, 2 salas para direção, 2 salas para professores,1 sala para arquivo e 

copa. 

 

6.2 Sistema Acadêmico 

 

 O sistema de gestão acadêmica e financeira na UniEVANGÉLICA – o Lyceum,  realiza 

todas as atividades de gestão, desde a organização dos cursos, o acompanhamento da execução 

dos projetos pedagógicos e a avaliação contínua do desempenho acadêmico e financeiro.  Esse 

sistema oferece mecanismos de controle da qualidade do ensino e de avaliação institucional, 

contribuindo para ampliar o índice de satisfação da comunidade acadêmica.  
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Na parte direcionada aos alunos, são disponibilizadas informações e recursos, como 

efetivação de matrícula via internet, com emissão de contrato e boleto bancário. O aluno também 

pode consultar horários de aula, agendas, calendário de provas, notas, frequência e situação 

financeira, e acessar disciplinas para obtenção de materiais didáticos indicados pelos docentes.  

O sistema oferece uma sala virtual aos professores, na qual podem consultar 

informações individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de aulas, agendar provas, lançar 

notas e frequências, e também disponibilizar material didático para uso dos alunos. A Secretaria 

Acadêmica Virtual oferece diversos serviços aos professores e alunos. 

 Todos os setores da UniEVANGÉLICA são informatizados e interligados à rede local de 

comunicação de dados e à internet. As atividades acadêmicas são gerenciadas por meio de um 

Sistema Acadêmico e todas as rotinas Administrativo-Financeiras e de Recursos Humanos 

também são gerenciadas por um sistema específico para tal. 

 

6.3. Espaço de trabalho para a direção do curso 

  

A direção do curso conta com uma sala adequada para o atendimento de professores, 

alunos e funcionários. 

 

6.4. Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral – TI 

 

Os professores que precisam prestar atendimento aos acadêmicos, contam com uma sala 

pequena de reuniões que poderá ser utilizada para encontros e orientações grupais. 

 

6.5. Sala de professores  

 

A sala de professores é ampla, com instalações adequadas e equipamentos de informática 

disponíveis aos professores. Além de acessível, possui boa ventilação e iluminação natural. Conta 

com mesas, cadeiras e poltronas adequadas para a comodidade dos professores.  

 

6.6. Salas de aula 

 

O curso conta com 8 salas de aula amplas, bem arejadas e iluminadas e que comportam 

com comodidade até 60 alunos. As salas são providas de datashow, telas de projeção e ar 

condicionado. As carteiras são novas e oferecem conforto aos acadêmicos. Há mesas e cadeiras 

para uso dos professores. 
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6.7  Biblioteca Central Rev. Nicomedes Augusto da Silva 

 

 6.7.1  Biblioteca Central 

Tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da UNIEVANGÉLICA em 

suas necessidades de documentação e informação nas áreas do conhecimento específico de sua 

atuação, tendo como propósitos a contribuição para a qualidade da educação, da pesquisa e da 

extensão. 

A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de bibliotecas, que permite 

o gerenciamento de todas as demandas para utilização do acervo, empréstimo, estatísticas, reserva 

de livros e catálogo on line. 

 

6.7.2  Horário de funcionamento: 

 Segunda a sexta: 07:00h às 23:00h; 

 Sábados: 07:00h às 18:00h. 

 

6.7.3 Espaço físico: 

 Atualmente a Biblioteca tem um espaço físico de 2.460 m
2
, distribuídos conforme o 

quadro a seguir. 

Biblioteca Central  

DESCRIÇÃO N.º 

ÁREA 

TOTAL 

(m
2
) 

CAPACIDADE 

Acesso à Internet 1 27 27 

Administração e Processamento Técnico do 

Acervo 
3 80 - 

Banheiro 2 40 - 

Centro de Documentação 2 61.24 10 

Circulação e Acessos 1 928  

Climatização 1   

Consulta ao Acervo 1 9 9 

Disponibilização do Acervo 1 450 - 

Estudo em Grupo 17 180,00 100 
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DESCRIÇÃO N.º 

ÁREA 

TOTAL 

(m
2
) 

CAPACIDADE 

Estudo Individual 2 96,42 50 

Foyer 1 240 50 

Guarda volume 1 10 - 

Leitura 1 254 158 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 33 - 

Reprografia 1 16,5 - 

Sala de Inclusão 2 34.95 15 

  2.460 419 

 

Móveis e Equipamentos de Apoio  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

Câmeras de segurança 40 

Computadores  (consulta ao acervo) 9 

Computadores para pesquisa  27 

Estantes duplas altas 312 

Estantes simples altas 22 

Estantes simples baixas 10 

Mesas redondas de 5  lugares 3 

Mesas retangulares  de 8 lugares 7 

Mesas retangulares de 6 lugares 10 

Sala de estudo individual 50 

Sistema de Segurança Antifurto Bibliotheca 3M 1 

Sofás e poltronas 105 lugares 

Tablets para empréstimos 16 

 

6.7.4 Acervo Geral  
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ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 28.455 90.634 

CD-ROMs 374 1.340 

DVD’s 476 592 

Mapas 98 106 

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses  4.421 4.486 

TOTAL 33.824 97.158 

 

6.7.4.1. Acervo Específico de Pedagogia 

 

ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 2.109 4.499 

Periódicos Virtuais (Periódicos Capes)    20 -- 

TOTAL 2129 4.499 

 

6.7.4.2  Bases de dados Portal de Periódicos Capes ( Total 127 ) : 

 

Abstracts in New Technology & Engineering (ANTE); Academic OneFile (Gale Group / 

InfoTrac);Academy of Operative Dentistry; Advanced Technologies Database with Aerospace; 

Aerospace Database; Alexander Street Press; Aluminium Industry Abstracts American Academy 

of Audiology American Academy of Periodontology (AAP); American Association of Critical 

Care Nurses (AACN); American College of Chest Physicians; American Diabetes Association 

(ADA; American Journal of Health-System Pharmacy (AJHP); American Phytopathological 

Society; American Psychiatric Publishing; American Psychological Association (APA); American 

Society for Cell Biology; American Society for Microbiology (ASM) ; American Society for 

Nutrition (ASN); American Society of Civil Engineers (ASCE); American Society of Hematology 

(ASH) ; Annual Bulletin of Historical Literature; Applied Social Sciences Index and Abstracts 

(ASSIA) ; Aquaculture Abstracts; Aquatic Pollution & Environmental Quality (ASFA 3); Aquatic 

Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA); ASM Materials Information (BDEC); Association of 

Clinical Scientists 

ASTM Standards and Engineering Digital Library; Begell House Digital Library; Bentham 

Science; Bentham Science High Impact Collection; Biochemistry Abstracts 1; Biochemistry 

Abstracts 3; Biological Sciences & Living Resources (ASFA 1); BioOne; Biotechnology and 
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BioEngineering Abstracts; Biotechnology Research Abstracts; British Medical Journal Publishing 

Group (BMJ); CABI 

Cambridge Structural Database - CSD (BDEC); Canadian Medical Association 

Ceramic Abstracts; Chemoreception Abstracts; Civil Engineering Abstracts 

Cold Spring Harbor Laboratory Press; Computer & Information Systems Abstracts; Copper 

Technical Reference Library; Corrosion Abstracts; CrystMet (BDEC); Derwent Innovations Index 

(DII); Duke University Press; Earthquake Engineering Abstracts; Ecological Society of America 

(ESA); Education Resources Information Center (ERIC); Eighteenth Century Collections Online 

(Gale/ECCO) 

Electronics & Communications Abstracts; Engineered Materials Abstracts; Engineering Research 

Database; Environmental Engineering Abstracts; European Mathematical Society; Federation of 

American Societies for Experimental Biology (Faseb); Future Medicine Science Group; Gale 

Virtual Reference Library; Genetics Society of America (GSA); Geological Society of London 

(GSL); GeoScience World (GSW); High Technology Research Database with Aerospace; 

HighWire Press; Human Genome Abstracts; Industrial and Applied Microbiology Abstracts 

(Microbiology A); Informs; Inorganic Crystal Structure Database - ICSD (BDEC); Institute of 

Physics (IOP); Institution of Civil Engineers (ICE); JAMA Evidence; JAMA Network; Journal 

Citation Reports (JCR); JSTOR; Karger; Library and Information Science Abstracts (LISA); 

Maney Publishing 

Marine Biotechnology Abstracts; Mary Ann Liebert; Massachusetts Medical Society; Materials 

Business File; Materials Research Database; MathSci; Mechanical and Transportation 

Engineering Abstracts; METADEX; Micromedex  

MLA International Bibliography (Gale); MultiScience Publishing (MSc); National Criminal 

Justice Reference Service Abstracts (NCJRS); National Research Council Canada (NRC); Now 

Publishers; Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources (ASFA 2); Oceanic Abstracts; 

Ovid Journals; Physical Education Index 

PILOTS Database; Primal Pictures; Project Euclid; Project MUSE; Radiological Society of North 

America (RSNA); Royal Society Journals; SAGE Journals; Science Direct; Science of Synthesis 

(Thieme); Scopus; Slack Incorporated; Social Services Abstracts; Society for Leukocyte Biology; 

Sociological Abstracts; Solid State and Superconductivity Abstracts; SPIE Digital Library; 

Springer - Journals Archive; SpringerLink; Technology Research Database; The Endocrine 

Society (TES); Thieme; Thomson Reuters Integrity; Walter de Gruyter (WDG); Web of Science - 

Coleção Principal; Wiley Online Library; World Scientific (WSP); Zentralblatt MATH. 
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6.7.4.3  Biblioteca Virtual: 

 

 A Minha Biblioteca é uma biblioteca digital com 7.578 títulos formada pelas cinco 

principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, Grupo GEN, Manole e 

Saraiva. Através dela, os alunos tem acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos entre 

as principais publicações de diversas áreas de especialização: Ciências da Saúde, Direito, Ciências 

Sociais Aplicadas, Biociências, Engenharia, entre outras em qualquer lugar com acesso a internet. 

 

6.7.5  Política para atualização e expansão do acervo: 

 

A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita gradativamente 

à medida que as disciplinas são instaladas, indicadas nos planos de ensino e aprovados pela 

coordenação de cursos com base nas indicações no padrão de qualidade MEC, indicações de 

especialistas na área, do coordenador de curso, professores, em conformidade com os seguintes 

critérios de prioridades definidos na Política para Formação e Desenvolvimento do Acervo da 

Biblioteca Central: 

 Cursos já implantados: Manter o acervo adequado ao projeto pedagógico do curso, observando 

a atualização das edições e lançamentos, semestralmente. 

 Cursos em implantação: a aquisição deverá ser feita gradativamente à medida que as 

disciplinas são instaladas e indicadas nos planos de ensino. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

 Bibliografia básica: Um exemplar para até 5 vagas oferecidas anualmente no curso, para três 

títulos selecionados pelo docente da disciplina. 

 Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme critérios previstos nas 

políticas de composição do acervo. 

Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado da disciplina, 

sendo as respectivas solicitações encaminhadas com o respectivo parecer.  Os responsáveis pela 

atualização do acervo são a Bibliotecária juntamente com os Diretores de Cursos. 

 

6.7.6. Serviços ao Usuário 
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        Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Consultas ao acervo (catálogo local e on line); 

 Renovações e reservas pela internet 

 Acesso à base de dados on line e CD-ROM disponíveis para consulta local e ou acesso 

remoto. 

 Acesso à internet; 

 Acesso à internet sem fio (wireless); 

 Sala de Pesquisa (Internet); 

 Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos; 

 Levantamento Bibliográfico; 

 Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme); 

 Visitas orientadas e treinamento de usuários; 

 Intercâmbio de periódicos; 

 Restauração de obras danificadas. 

 

6.7.7  Funcionários:  

 

 2 Bibliotecárias: Hellen Lisboa de Souza. Matrícula 2392; CRB 1/1570. Graduada em 

Biblioteconomia pela UFG/1996. Especialização em Arquivologia. 

Rosilene Monteiro da Silva. CRB 1/3038. Graduada em Biblioteconomia pela UFG/2014. 

 20 Auxiliares de Biblioteca com ensino médio concluído. 

 

6.8. Laboratórios  

 

Os acadêmicos do curso de Pedagogia têm à sua disposição cinco laboratórios da Instituição: 

 

6.8.1. Laboratório de informática  

Descrição dos Laboratórios de Informática utilizados pelo curso de Pedagogia 

Local 
N° de 

Computadores 
Descrição Laboratório 

Laboratório de Microinformática II 

LAB-II 
29 

Intel Pentium IIIE, 872 MHz; 256 MB – 

DIM; ST320413A - 20 GB; Microsoft 

Windows 2000 Professional - Service Pack 
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Local 
N° de 

Computadores 
Descrição Laboratório 

4; Conectiva Linux 10 

Laboratório de Microinformática I 

LAB-I 
30 

Intel Pentium IIIE, 872 MHz; 256 MB – 

DIM; ST320413A - 20 GB; Microsoft 

Windows 2000 Professional - Service Pack 

4; Conectiva Linux 10 

Laboratório de Informática do ISE 

LCM 
23 

Intel Pentium IIIE, 866 MHz; 128 MB – 

DIM; ST320413A - 20 GB; Microsoft 

Windows 2000 Professional - Service Pack 

4; 

Laboratório de Informática da Biblioteca 

LIT 
42 

Intel Pentium IIIE, 872 MHz; 256 MB – 

DIM; ST320413A - 20 GB; Microsoft 

Windows 2000 Professional - Service Pack 

4 

 

Total 124 0 0 

 Os laboratórios têm normas de utilização e têm acesso à Internet, sendo que o laboratório 

de informática da Biblioteca é de uso exclusivo a pesquisas na Internet e há normas específicas 

para sua utilização. 

 Dois novos laboratórios de informática estão disponibilizados no Bloco B 1: laboratório 9 

e 10, com 59,77 m2 cada um,  contendo: 32 máquinas,  32 mesas e cadeiras, ar condicionado, 

datashow, tela de projeção, mesa do professor. 

 

6.8.2. Laboratórios didáticos especializados 

 

6.8.2.1 Laboratório pedagógico: 

A criação deste laboratório justificou-se pela necessidade de um espaço específico que 

permitisse aos alunos e professores a realização da parte prática das diversas disciplinas e dos 

estágios. É necessário que, junto com as aulas teóricas, os futuros professores tenham atividades 

que lhes forneçam condições para a experimentação das estratégias de ensino por meio de aulas 

práticas, microensino, preparação e elaboração de material didático e realização de oficinas 

pedagógicas. O curso de Pedagogia conta com um espaço onde a prática pode ser discutida e 

exercida de múltiplas formas. 

A área física do Laboratório Pedagógico é de 119,95 m2, contendo armários que guardam 

materiais de suporte pedagógico; mesas de reuniões; mapas geográficos, jogos pedagógicos, livros 

didáticos etc. 

 

6.8.2.2 Brinquedoteca: 

Brincar é essencial à saúde física, emocional e intelectual do ser humano. No brincar, as 

crianças deixam fluir a fantasia e a imaginação. A brincadeira contribui para o desenvolvimento 
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integral da criança e propicia a construção do conhecimento. Por tais razões, a brinquedoteca foi 

implantada no curso de Pedagogia, para ser um núcleo de apoio pedagógico, onde professores e 

alunos podem discutir, analisar e compreender o valor e a utilização adequada do brinquedo no 

desenvolvimento infantil.  

Esse espaço é utilizado também para o desenvolvimento de atividades de extensão à 

comunidade. 

A brinquedoteca ocupa um espaço amplo medindo 119,25m2, contendo: armários e 

estantes para guardar brinquedos, equipamentos de recreação, brinquedos variados, jogos, 

fantasias, coleções de livros infantis, cantinho de leitura, mesinhas e cadeiras para crianças, 

tapetes, almofadas etc. 

 

6.8.3. Áreas de convivência e lazer: 

 

O Centro Universitário tem investido em reformas e adequações das áreas de convivência e 

lazer de nossos acadêmicos. Os acadêmicos contam com espaços planejados em áreas cimentadas, 

gramadas, com boa iluminação. Durante o dia os acadêmicos podem contar com lugares à sombra, 

cercados de jardins, com mesas e bancos que proporcionam oportunidade de descanso, reuniões de 

grupos etc.  

 

6.9. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

 

A acessibilidade plena começa pela acessibilidade atitudinal. Existe, por parte dos gestores 

institucionais, o interesse em programar ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a 

sua amplitude e a priorização de recursos para essas ações.  

Em atendimento à legislação pertinente, a IES implantou o Núcleo de Acessibilidade para avaliar 

e propor políticas em relação às Condições de Acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida.  

O Núcleo de Acessibilidade, pensando na Educação Inclusiva e considerando seus 

pressupostos legais e conceituais deve: 

 Identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e culturais, de sua realidade 

local e global a fim de promover a inclusão plena. 

 Estabelecer metas e organizar estratégias para o enfrentamento e superação das fragilidades 

constatadas. 

 Praticar a intersetorialidade e a transversalidade da educação especial. 
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 Reconhecer a necessidade de mudança cultural e investir no desenvolvimento de ações de 

formação continuada para a inclusão, envolvendo os professores e toda a comunidade acadêmica. 

 Promover acessibilidade em seu sentido pleno, não só aos estudantes com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, mas aos professores, funcionários e à 

população que frequenta a instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços.   

 Promover, junto aos professores, processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência. Em termos de 

sala de aula, a presença de intérprete de LIBRAS.  

 Eliminar barreiras ambientais físicas. Propor Projetos de acessibilidade arquitetônica: readequação 

de rampas, banheiros adaptados, elevadores adaptados, piso tátil. O projeto de piso tátil, seguindo a 

ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, está em implantação seguindo a sequência de Blocos A, 

C, B, B1, E, H, I, com a colocação de piso direcional e piso alerta. 

 Propor uma Sala de Recursos Multifuncionais, espaço que oferecerá Atendimento Educacional 

Especializado. 

O Núcleo de Acessibilidade funciona no Bloco C, Sala 413 – é de sua responsabilidade a 

elaboração de um plano (projeto) de acessibilidade institucional, um manual de acessibilidade e 

oferecer serviços e equipamentos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. 

Composição da Equipe: 

Equipe Permanente 

Coordenador 

Assistente Técnico  

Equipe Temporária (instituída conforme necessidades) 

 

Mobiliário: 

Sala multifuncional com bancadas, onde a IES utiliza diferentes recursos e ajudas técnicas para 

que o estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento independentemente. 

 

Serviços prestados pela Sala de Recursos Multifuncionais ou Laboratório de Acessibilidade e 

Tecnologia Assistiva: 

Ampliação de materiais bibliográficos impressos e digitais; 

Digitalização e conversão de material para alunos cegos; 

Computadores adaptados com softwares leitores e ampliadores de tela; 

Impressão em braile; 

Acesso à lupa digital portátil; 

Scanner leitor de livros; 

Scanner digitalizador de imagens; 
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Leitor de livros digitais; 

Folheador de páginas; 

Assinadores para auxilio no preenchimento de assinatura; 

Regletes. 

 

No curso de Pedagogia, há um plano de promoção de acessibilidade e de atendimento às 

pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais:  

 

Alunos com deficiência auditiva: 

 O Centro Universitário de Anápolis tem garantido a inclusão de alunos com deficiência 

auditiva, oferecendo os serviços de tradutor e intérprete - Língua Portuguesa em sala de aula e em 

outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à 

comunicação, à informação e à educação. 

 O curso de Pedagogia é o curso que tem recebido o maior número de acadêmicos com 

deficiência auditiva desde 2005 na Instituição, mantém, desde então, em seu quadro de 

funcionários a presença do tradutor e intérprete, cujas atribuições estão de acordo com os Artigos. 

6º e 7º da Lei nº 12.319 de 1º de setembro de 2010, especificamente no que se refere à mediação 

pedagógica: “interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades 

didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, 

médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares”. Deverá atuar com 

rigor técnico, zelando pelos valores éticos e pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo. 

 Ao contratar o profissional tradutor e intérprete de Libras, a direção do curso e os 

professores identificam as necessidades naturais dos acadêmicos surdos e buscam os recursos para 

atendê-los, primando por criar um ambiente adequado de inclusão, com as seguintes orientações: 

 

Quanto ao tradutor e intérprete de Libras: 

- Deve manter-se neutro e conscientizar-se de que é elemento importante para garantir a 

comunicação e a acessibilidade; 

- Sua atuação não deve ser mecânica, mas de mediação da aprendizagem ao interpretar a fala do 

professor; 

 

Quanto aos professores: 

- Devem demonstrar interesse em que os alunos acompanhem as aulas e aprendam; 
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- Entender a linguagem escrita e avaliá-la de acordo com a sua cultura; 

- Compreender que a presença do tradutor e intérprete não o exime da interação com os alunos 

com deficiência auditiva; 

- Manter uma relação de parceria com o tradutor e intérprete. 

- Falar de forma clara, articular corretamente as palavras, valorizar a expressão facial e corporal  

para que o estudante alcance o campo visual da fala do professor. 

- Utilizar materiais e recursos visuais variados; 

- Escrever de forma legível no quadro e/ou nos demais materiais utilizados 

- Colocar à disposição dos alunos as referências bibliográficas com todas as informações. 

 

Quanto ao curso: 

- Envolver o intérprete no planejamento do curso e das atividades pedagógicas e culturais. 

- Sensibilizar os professores, funcionários e demais alunos para aceitação dos ingressantes com 

deficiência auditiva. 

-  Divulgar em murais adequados toda a programação do curso, avisos sobre provas, trabalhos, 

aulas práticas e alterações dos horários de atividades programadas. 

 

 Nas salas de aula, os alunos têm acesso aos equipamentos:  Datashow com recursos visuais 

e vídeos com legendas. 

 Todos os acadêmicos têm acesso a todos os ambientes da Instituição, sempre com o 

acompanhamento do tradutor e intérprete: 

- biblioteca: para acesso ao acervo geral e especializado, aos periódicos acadêmicos e científicos e 

vídeos. A biblioteca oferece vários volumes do Dicionário Enciclopédico Trilíngue da Língua 

Brasileira de Sinais Brasileira. 

- laboratório pedagógico: utilizado para oficinas, atividades práticas e preparação para os estágios, 

oferecendo o material didático necessário: TV, Datashow, mapas, peças do corpo humano, livros 

didáticos, microscópio etc. 

- brinquedoteca: utilizada para aulas específicas das disciplinas Jogos e recreação e Fundamentos 

da Educação Infantil, contendo: jogos pedagógicos, cantinho da leitura, brinquedos infantis etc. 

- laboratórios de informática: utilizados para pesquisas e aulas específicas. Os computadores 

possibilitam acesso a ambientes que facilitam a aprendizagem e interação dos alunos.  
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 Para atendimento aos acadêmicos com cegueira total ou subvisão, a Instituição oferece 

1(um) Laptop 4GB de memória e HD 500 GB com o programa NVDA instalado, gravador MP3 – 

2 GB, fone de ouvido e aparelho de digitalização. 

 O curso providencia: cópias ampliadas de atividades e provas, ledor de provas.  

 Os professores se servem do gravador do acadêmico para gravação das aulas expositivas e 

orientações que são repassadas aos acadêmicos; enviam material e slides com antecedência das 

aulas pelo Lyceum. 

 

6.10. Setores de serviços e apoio 

 

 O Centro Universitário de Anápolis oferece à comunidade acadêmica e à comunidade 

externa, diversos serviços os quais visam à integração do alunado e da comunidade com a 

Instituição. Entre os setores de serviços, destacamos: 

 

- UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de atendimento, que faz 

interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de ações integradas 

de apoio ao acadêmico. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, 

individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação 

humana e profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, 

convivência e responsabilidade social. Sua base é a política institucional de apoio ao discente. 

Procura cumprir as diretrizes e exigências do Ministério da Educação, quanto ao atendimento ao 

aluno e ao acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das prioridades 

estabelecidas pelo planejamento estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e 

abrange áreas de prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

 

- UniSocial: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este departamento está voltado à 

implementação de política de concessão de bolsas de estudo, atuando no sentido de orientar os 

alunos e a sociedade quanto aos critérios e quanto aos programas de assistência social, 

propiciando à comunidade carente o acesso à educação superior.  

 

- Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou qualquer informação 

importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos competentes, acompanhando as 

providências, com vistas a alcançar o desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das 

principais questões da IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. Por meio 
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da atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, os gestores da 

Instituição identificam os principais problemas, sugestões e propostas para encontrar caminhos 

viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, para melhorar a imagem da Instituição, por meio do 

fortalecimento da relação com toda a comunidade, pela transparência das ações e pelo 

acompanhamento da melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas 

empresas terceirizadas. 

 

- Esportes e lazer: A infraestrutura de esportes e lazer conta com: quadras poliesportivas; centro 

aquático com piscina semiolímpica, ginásios poliesportivos, 2 campos de futebol(um com pista de 

atletismo). Os acadêmicos são incentivados a participar das modalidades esportivas, inclusive da 

Academia de Musculação, com desconto nas mensalidades.  

 

- Capelania: A capelania desenvolve trabalho de aconselhamento e orientação aos alunos que a 

procuram e assessora os “clubinhos bíblicos” que acontecem uma vez por semana em vários 

cursos, durante o intervalo das aulas. Oferece, também, o “disque pra vida” – um acesso por 

telefone, com mensagem rápida de consolo, esperança e vida. 

 

7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

   

O processo de atualização, acompanhamento e avaliação do PPC do curso ocorre 

continuamente pelo NDE e a partir do resultado das avaliações internas realizadas pelos discentes, 

docentes e pessoal técnico-administrativo, com a coordenação da SIA- Subcomissão Interna de 

Avaliação. Os resultados obtidos no ENADE são considerados pelo NDE e pelo colegiado do 

curso como parâmetros de avaliação do PPC.  

O NDE cumpre as suas atribuições acadêmicas de elaborar, atualizar e avaliar 

continuamente o Projeto Pedagógico do curso, bem como de acompanhar o processo de 

implementação e as propostas de alterações ou melhorias são encaminhadas para análise e 

aprovação do colegiado de curso. Nas reuniões do colegiado há sempre participação de 

representantes do corpo discente. 

O Projeto Pedagógico do Curso está sendo analisado com vistas à aplicabilidade das Novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e Continuada em nível superior de 

Profissionais do Magistério para a Educação Básica - Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 



104 

 

 

2015 e Resolução CNE/CP nº 1, de 09 de agosto de 2017. As alterações do Projeto Pedagógico do 

Curso entrarão em vigor em 2018/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

 

 

8.1. Trabalho de conclusão de curso (Regulamento) 

 

 

CURSO DE PEDAGOGIA 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO - TC 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO OU DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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Art. 1º O Trabalho de Curso - TC é uma atividade de integração curricular obrigatória do Curso de 

Pedagogia prevista na matriz curricular do curso. Consiste de trabalho final de nível científico 

abordando temas referentes ao curso, preferencialmente, relacionado à prática profissional. 

§ 1º O TC de Pedagogia será desenvolvido individualmente e de acordo com a organização 

prevista no Plano de Ensino da disciplina.  

§ 2º O TC é elaborado pelo aluno sob a orientação do professor da disciplina de TC. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º O objetivo geral do TC é possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade 

intelectual e científica, por meio da pesquisa e produção em uma temática de interesse, na área do 

curso. 

Parágrafo único. Os objetivos específicos são: 

I – vivenciar um processo de iniciação profissional em uma temática de interesse na área do curso; 

II – refletir sobre a produção científica no campo da Educação e elaborar um trabalho de curso 

com temáticas que envolvam as questões do ensino e/ou da gestão educacional, tomando por base 

os conceitos teórico-metodológicos da ciência e a normatização técnica da ABNT. 

III – contribuir com a formação profissional do acadêmico; 

 IV – promover a divulgação do conhecimento em fórum de debates para a comunidade 

acadêmica. 

 

CAPÍTULO III 

DA APRESENTAÇÃO 

Art. 3º - O TC poderá ser apresentado em forma de relatório monográfico, projeto ou artigo, 

dependendo de decisão do colegiado de professores no início do semestre. 

§ 1º - Na elaboração do TC devem ser observadas algumas características que não dispensam o 

rigor científico e de sua estrutura devem constar: capa, página de rosto, dedicatória (opcional), 

agradecimentos (opcional), sumário, introdução, embasamento teórico, desenvolvimento do 

trabalho, considerações finais, referências e anexos (se houver); 

§ 2º - Os exemplares do TC, em meio impresso (encadernado com capa dura em cor azul ou preta) 

e digital (cópia em CD), deverão ser entregues na data prevista no cronograma do curso para o 

semestre. 
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CAPÍTULO IV 

DA CARGA HORÁRIA E DA FREQÜÊNCIA 

Art. 4º - O TC do Curso de Pedagogia será oferecido conforme a distribuição das disciplinas na 

Matriz Curricular do curso como disciplina presencial. 

Art 5º- A frequência do aluno aos encontros para orientação é obrigatória e deverá atender ao 

mínimo de setenta e cinco por cento (75%) da carga horária prevista no Plano de Ensino e 

Cronograma da disciplina, conforme legislação vigente no país e Regimento Interno do Centro 

Universitário de Anápolis. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 6º  Na consolidação do trabalho os alunos terão a orientação de um professor seguindo os 

princípios: 

a) o dia da semana destinado às aulas e aos encontros entre orientador(a) e seus(suas) 

respectivos(as) orientandos (as) será previsto no horário de aulas do curso, 

 b) o número de acadêmicos (as) para cada professor (a) variará de acordo com o número 

total de alunos matriculados e com a disponibilidade da carga horária do (a) docente, nunca 

ultrapassando 20 alunos por professor. 

 c) Para cada TC haverá um orientador lotado obrigatoriamente no curso; 

 d) Cada professor deverá organizar uma banca de 2(dois) ou 3(três) professores, inclusive 

o(a) professor(a) orientador(a),  em que poderão participar todos os alunos e professores do curso 

e pessoas da comunidade. 

  

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7º Compete ao professor da disciplina de TC : 

I – ministrar conteúdos sobre pesquisa e elaboração de projeto de pesquisa; 

II – orientar o aluno na sistematização do trabalho e no acesso à bibliografia;  

III – promover reuniões periódicas onde serão analisadas as etapas vencidas no processo; 
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IV – registrar em formulário próprio o conteúdo da orientação, bem como as atividades a serem 

cumpridas a cada encontro. Este formulário fica sob posse do professor; 

V – disponibilizar o respectivo regulamento aos orientandos ; 

VI – estabelecer o cronograma semestral da execução do TC;  

VII – agendar a apresentação dos trabalhos compondo a banca após o cumprimento das atividades 

registradas no formulário previstas no cronograma; 

VIII – coordenar as apresentações dos TCs;  

IX – apresentar à Secretaria do ISE, ao final de cada semestre, as notas atribuídas aos alunos;   

X – entregar na Secretaria do ISE os exemplares de todos os TCs aprovados;   

 

Art 8º Compete ao aluno: 

I – definir o tema a ser desenvolvido junto ao orientador; 

II – participar de todas as aulas introdutórias e sessões de orientação previstas no cronograma e 

atividades para as quais for convocado pelo professor de TC; 

III – respeitar o cronograma de trabalho de acordo com o plano aprovado pelo professor de TC e 

pelo colegiado do curso; 

IV – cumprir o horário de atendimento estabelecido com o professor de TC; 

V – assinar a cada encontro o formulário de registro de orientação, conscientizando-se das 

atividades e tarefas, registrando presença; 

VI – redigir o TC;  

VII – entregar ao professor orientador, na data prevista no cronograma da disciplina,  os 

exemplares do TC previstos no Art.3º, § 2º. 

VIII – apresentar o TC oralmente, em data e horário pré-estabelecido pelos orientadores para uma 

banca de 2(dois) ou 3(três) membros, inclusive o(a) professor(a) orientador(a)  em que poderão 

participar todos os alunos e professores do curso e pessoas da comunidade; 

IX - encaminhar a versão final do TC ao professor da disciplina no prazo definido no respectivo 

cronograma;  

X – cumprir as normas do respectivo regulamento.  

 

CAPÍTULO VII 

DO TRABALHO DE CURSO - TC 

Art. 9º A estrutura e apresentação do TC seguem as Normas Técnicas e a Metodologia do 

Trabalho Acadêmico adotadas pelo ISE. 
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Art. 10 O TC deve primar pela autenticidade de sua autoria e veracidade científica dos dados cuja 

falsificação e plágio serão passíveis de sanções administrativas e legais.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO DO TC I 

Art. 11.  A avaliação do TC I será realizada pelo professor da disciplina e será expressa por nota 

de zero a 100 (zero a cem), conforme critérios previstos no Plano de Ensino da disciplina, sendo 

considerado aprovado o aluno que obtiver a média igual ou superior a 6 (seis) no processo de 

elaboração e na apresentação do trabalho.  

  § 1º A avaliação será dividida em duas partes com notas de zero a 100, somada e dividida por 

dois, sendo registrada uma única nota no sistema. 

  § 2º A avaliação de TC I seguirá os critérios expressos no Plano de Ensino: 

1ª parte: 0 até 100 pontos 

- Fichamentos mais assiduidade = 30 pontos: 5 fichamentos (0,5 cada) + 0,5 p de assiduidade  

- Tarefas no decorrer dos encontros = 30 pontos 

 Quadro problematização e objetivos/ tema e justificativa / capa + sumário + referências (10p cada 

item) 

- Entrega da 1ª versão do projeto = 40 pontos 

  Conteúdo com formato final/ Metodologia/ Fichamentos/Normas ABNT (10p cada item) 

 

2ª parte: 0 até 100 pontos 

- Seminário de apresentação = 40 pontos (banca com professor convidado) 

Capacidade de Comunicação Oral / Organização dos slides/ Domínio do Conteúdo/Coerência 

entre as partes (10p cada)  

- Versão final do projeto de pesquisa: 60 pontos 

Estrutura do trabalho (10p) / Articulação entre as partes (10p) / Normas ABNT (10p) / Alterações 

após o seminário e 1ª versão (20p) / Qualidade dos fichamentos (10p)  

 

§ 3º A nota do TC1 está condicionada a entrega deste com registro em ata, o qual deverá ficar 

arquivado no curso. O não cumprimento dos prazos previstos implica na reprovação da disciplina 

de TC. 

 

CAPÍTULO IX 
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DA AVALIAÇÃO DO TC II 

Art. 12. A avaliação do TC II será realizada pelo professor da disciplina e será expressa por nota 

de zero a 100 (zero a cem), conforme critérios previstos no Plano de Ensino da disciplina, sendo 

considerado aprovado o aluno que obtiver a média igual ou superior a 6 (seis) no processo de 

elaboração e na apresentação do trabalho.  

§ 1º A avaliação ocorrerá durante todo o processo até a apresentação em banca. A nota será 

expressa de zero a 100, sendo registrada uma única nota no sistema. 

§ 2º A avaliação será atribuída seguindo os critérios expressos no Plano de Ensino e na ata de 

apresentação oral. São eles: 

 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ARTIGO - 20 pontos 

       - Cumprimento das demandas decorrentes dos encontros com autonomia acadêmica e 

investigativa – 10p. 

      - Frequência aos encontros e atendimentos aos prazos estabelecidos - 10 pontos 

 

TRABALHO ESCRITO (TEXTO DO ARTIGO FINALIZADO) – 50 pontos 

    - Rigor conceitual e fundamentos teóricos (domínio do tema)- 20 pontos 

    - Articulação e equilíbrio entre as secções que compõem o texto - 10 pontos 

    - Coesão, coerência, clareza e adequação da linguagem - 10 pontos 

    - Atendimento às normas da ABNT - 10 pontos 

 

APRESENTAÇÃO ORAL - 30 pontos  

    - Clareza de linguagem e objetividade na apresentação (capacidade de síntese) -10p. 

    - Coerência entre texto, slides e explanação do assunto - 10 pontos 

    - Atendimento às questões da banca com domínio do tema - 10 pontos 

 

§ 3º A nota do TC 2 será condicionada à entrega formal deste, após apresentação oral, com as 

devidas correções se houver. A não apresentação nos prazos previstos implica na reprovação na 

disciplina de TC2. 

Art 13. Em caso do TC não apresentar o nível satisfatório, o graduando terá oportunidade de 

promover as modificações sugeridas pelo professor orientador e reapresentá-lo até a data prevista 

no cronograma da disciplina, sendo o agendamento feito pelo professor orientador em 

concordância com o professor convidado. 
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Art. 14. O tempo da apresentação oral de cada TC é de, no mínimo 10 (dez) minutos e no máximo 

20 (vinte) minutos, com até mais 20 (vinte) minutos para arguição realizada pela banca avaliadora.  

Art. 15. Somente os TCs com nota igual ou superior a 9,0 (nove) podem ser encaminhados  em 

meio impresso e digital, cópia em CD, à Biblioteca da UniEVANGÉLICA. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16. Os alunos que não cumprirem todas as exigências previstas neste Regulamento, estarão 

impedidos de participar da colação de grau. 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE e colegiado de professores do curso em 

reunião convocada pela Direção do Curso. 

Art. 18. É aceito um co-orientador que poderá auxiliar nas orientações e assumir presidência da 

banca, na ausência do orientador. 

Art 19. Produções científicas desenvolvidas durante o curso poderão ser aproveitadas desde que o 

aluno apresente carta de submissão e aceite da publicação e cumpra as atividades previstas no 

cronograma 

 

 

 

 

 

 

8.2. Normas operacionais para acompanhamento e registro das atividades complementares  

 

O Colegiado de Diretores do Instituto Superior de Educação do Centro Universitário de Anápolis, 

em reunião realizada no dia 18 de outubro de 2007, no uso de suas atribuições, em conformidade 

com as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Licenciatura, estabelece que: 

Art. 1º - As atividades complementares têm por finalidade propiciar ao discente a oportunidade de 

realizar atividades de caráter científico, artístico e cultural, de pesquisa e extensão, desenvolvidas 

ao longo dos cursos, que lhe permita enriquecer os conhecimentos propiciados pela vida 

acadêmica.  

Art. 2º - As atividades complementares terão carga horária de acordo com a matriz curricular de 

cada curso, devendo ser cumpridas ao longo do curso. 
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Art. 3º - Poderão ser aceitas como atividades complementares: 

Participação em grupos de estudo: atividade coordenada por um ou mais professores sobre tema 

relevante da área, com a finalidade de aprofundar o conhecimento; 

Participação em grupo de discussão temática: atividade organizada por professores e/ou 

acadêmicos, sob a coordenação de um ou mais professores, com a finalidade de incentivar a 

discussão sobre tema específico relacionado a uma ou mais áreas de conhecimento ou tópicos do 

conteúdo curricular do curso; 

Projeto de iniciação científica, orientado por docente da IES; 

Estágio extracurricular relacionado à área de formação; 

Monitoria na área; 

Participação em seminários, simpósios, congressos, conferências, festivais e exposições cujos 

temas sejam relacionados aos cursos; 

Cursos em áreas afins; 

Cursos de informática; 

Cursos de línguas; 

Projetos e eventos de extensão comunitária; 

Disciplinas cursadas em outras instituições, em caso de transferência, não aproveitadas para 

integralizar o currículo e que tenham relação com o curso e com a área de atuação do acadêmico; 

Aulas de reforço escolar; 

Cursos de educação a distância em áreas afins; 

Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação, que tenham correlação com o campo de 

estudos dos acadêmicos; 

Cursos, fóruns, seminários etc, sobre educação inclusiva;  

Vivências em algumas modalidades e experiências de educação de pessoas com necessidades 

especiais; 

Apresentação de trabalho científico em evento; 

Outras atividades que contribuam com a formação do futuro profissional. 

 

 § 1º - O ISE incentivará a realização das atividades referentes às letras o e p , por meio de oferta 

de cursos de extensão, realização de seminários, palestras e projetos de parceria com Centros 

Especializados de educação inclusiva. 
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 § 2º - Todas as atividades constantes deste artigo deverão ser comprovadas  por meio de 

certificados, relatórios, declarações e atestados. No caso de curso, o currículo deverá acompanhar 

o documento comprobatório. 

 § 3º - Ingressos não valem como comprovantes. 

 

Art. 4º - À Direção do curso compete proceder à validação dos documentos comprobatórios de 

Atividades Complementares. 

Art. 5º - Ao aluno compete: compete entregar a cópia do documento comprobatório original, 

controlando o número de horas necessárias de Atividades Complementares para integralizar o 

curso, e o prazo limite para apresentação de comprovantes será divulgado pelos cursos no decorrer 

do último semestre letivo. 

Art. 6º - As atividades complementares serão coordenadas pelo diretor do curso e/ou professor, a 

quem caberá: 

Orientar e controlar os estudos. 

Tomar conhecimento de trabalhos e eventos pertinentes à área educacional e divulgá-los entre os 

alunos. 

Estimular e promover atividades. 

Organizar prontuários individuais de alunos para o controle das atividades e cumprimento da 

carga horária. 

Analisar os documentos comprobatórios apresentados pelos alunos para comprovar a realização de 

cada atividade realizada e, se considerá-la suficiente, registrá-la e arquivá-la junto à ficha de 

controle individual. 

Orientar os alunos para participarem de atividades diversificadas. 

Parágrafo único – As atividades complementares serão registradas, controladas e arquivadas pela 

Secretaria de Apoio do ISE. 

Art. 7º - As atividades complementares terão validade quando realizadas durante a integralização 

do curso. 

Art. 8º – No caso das atividades previstas no Art. 3º, que ultrapassem a duração de 100 horas, 

serão computadas 80 h no máximo. 

Artigo 9º - A documentação referente às atividades complementares permanecerá no arquivo do 

ISE, pelo prazo de 5(cinco) anos. 

Art.10 – As questões não previstas neste Regulamento serão analisadas pelo Colegiado de  

Diretores de curso do ISE 
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8.3. Diretrizes gerais do estágio supervisionado 

  
1. Introdução 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia é disciplinado pela seguinte 

legislação: Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977 e regulamentado pelo Decreto 87.497, de 18 de 

agosto de 1982; Lei 11.788/2008 e Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, LDBN nº 

9394/96 e pelo Projeto Pedagógico do curso. 

 

O Estágio Curricular Supervisionado faz parte do processo de formação profissional do acadêmico 

do curso de Pedagogia, permitindo-lhe a presença participativa em ambientes afins à habilitação 

pleiteada e deve ocorrer em atividades da respectiva área de atuação profissional, sob a 

responsabilidade dos cursos e de professores competentes das áreas específicas. 

 

Em função do caráter formador, que favorece a relação entre teoria e prática social, o Estágio 

Supervisionado é disciplina obrigatória e deve ser planejada de acordo com o projeto pedagógico 

do curso. 

  

2. Concepções e fundamentos norteadores 

 

O Estágio Supervisionado não pode ser considerado um apêndice do currículo, mas deve permear 

todas as disciplinas através de atividades que possibilitem o conhecimento, a análise, a reflexão do 

trabalho docente. 

O Estágio deve ser considerado como ponto convergente no processo de formação do futuro 

pedagogo, capacitando-o a compreender e a enfrentar o mundo do trabalho, além de contribuir 

para a formação de sua consciência política e social. Para alcançar esses objetivos, o estágio deve 

assumir uma dimensão dinâmica, profissional, produtora de possibilidades de abertura para 

mudanças. 

 O futuro pedagogo deve essencialmente encarar a docência e a gestão de organizações escolares e 

não escolares como atividades essenciais e transformadoras da realidade. O trabalho assim 

compreendido é considerado princípio articulador da prática-teoria-prática – práxis pedagógica. 

Para cumprir tal princípio, é indispensável que esteja em permanente contato com as instituições 
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educacionais, escolares e não escolares, observando, analisando e problematizando as questões da 

gestão educacional e das práticas de ensino-aprendizagem. 

 

3. Campos de estágio 

 

O Estágio curricular a ser realizado a partir da metade do curso, deve assegurar aos graduandos 

experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares que ampliem e 

fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências: 

a) No ISE, com o planejamento, orientação, análise e avaliação das atividades de estágio; 

b) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, prioritariamente; 

c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar 

d) na Educação de Jovens e Adultos 

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

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e projetos educativos. 

f) em reuniões de formação pedagógica. 

3.1 O estágio será realizado no município de Anápolis e/ou municípios onde residam nossos 

acadêmicos, prioritariamente, no sistema público de ensino e, preferencialmente, em instituição 

distinta do local de trabalho do estagiário. 

3.1.1 As justificativas para a possibilidade de realização do estágio em outros municípios são as 

seguintes: 

-  O aluno estagiário terá a oportunidade de vivenciar a realidade do seu futuro campo de trabalho, 

com isso saindo ambos favorecidos: o futuro professor e a comunidade escolar. 

- A UniEvangélica poderá oferecer serviços a outras comunidades educacionais por meio de 

cursos, projetos, palestras etc. 

-  Haverá mais opções de campos de estágio. 

- Os encontros no ISE serão enriquecidos com a troca de experiências vivenciadas em realidades 

diferentes. 

3.1.2 Requisitos para a realização do estágio em outros municípios: 

- Que o município ofereça condições satisfatórias à realização do estágio. 

- Que seja estabelecido um convênio entre o Instituto Superior de Educação e Instituições de 

Ensino de modo a garantir a validade do estágio e parceria de trabalho. 
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3.2  Estágios realizados no município de Anápolis – A  UniEvangélica manterá convênio com a 

Secretaria de Educação e Cultura do Município de Anápolis, oficializando assim o 

encaminhamento dos estagiários às escolas-campo. 

3.3. O número de estagiários por campo será definido considerando as condições de trabalho 

existentes nos mesmos. 

 

4. Objetivo geral 

 Assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não 

escolares que mobilizem saberes e competências específicas em interação com as práticas 

educativas e com a gestão educacional. 

 

5. Objetivos específicos 

- Proporcionar espaço para reflexão, autoavaliação que encaminhem ao amadurecimento pessoal, 

fundamental à atuação do educador. 

- Resgatar a fundamentação teórica construída durante o curso visando definir “o quê?”, “para 

quê?”, “para quem?”, “em que condições?” e ”como” ensinar. 

- Comprometer-se com a relação prática-teoria-prática a fim de imprimir uma direção à sua ação 

docente, o que implica a relação ensino, pesquisa, produção e divulgação do conhecimento. 

- Integrar-se no campo de estágio, apoiando-se nos conhecimentos teórico-metodológicos já 

consolidados ou em elaboração, para analisar e interpretar a realidade educacional. 

- Trabalhar aspectos indispensáveis à construção da identidade, dos saberes e das posturas 

específicas ao exercício profissional docente. 

 

6. Atividades/Conteúdo do estágio curricular 

6.1 No ISE: 

- leitura, interpretação e debate sobre textos, livros, artigos de revistas e jornais que levem à 

análise e reflexão sobre a organização do trabalho pedagógico, as tarefas da docência, os 

condicionantes sociais do ensino; 

-  elaboração e desenvolvimento de projetos educativos que ofereçam à Instituição-campo 

contribuições que respondam às suas necessidades e interesses;  

- microensino e oficinas pedagógicas;  
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- Apresentação de registros sistemáticos do trabalho observado e realizado em Instituições 

Escolares e Não Escolares, trazendo as questões da prática para serem analisadas nos espaços 

destinados ao Estágio, de modo a articular prática e teoria; 

- Participação em seminários com apresentação das experiências vivenciadas durante o estágio, 

resgatando uma reflexão sobre os deveres e os dilemas éticos da profissão: preconceitos e as 

discriminações; relação dialógica; a autoridade e a comunicação em aula; senso de 

responsabilidade, a solidariedade e o sentimento de justiça. 

- Apresentação de relatórios parciais e finais. 

6.2 Na Instituição-campo: 

- Diagnóstico da Instituição Educacional como forma de conhecer os seus objetivos e o seu 

funcionamento e participar da organização do trabalho escolar com ênfase no aspecto pedagógico. 

- Procedimentos de observação e reflexão para compreender e atuar em situações 

contextualizadas, tais como: o registro de observações realizadas e a resolução de situações-

problema características do cotidiano profissional; 

- Contato com o processo de aprendizagem por meio da observação direta e/ou por meio das 

tecnologias de informação, de produção dos alunos de situações simuladas e estudos de casos. 

- Execução de projetos educativos que ofereçam à Instituição-campo contribuições que respondam 

às suas necessidades e interesses;   

- Atividades de regência em salas de aula do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 

- Encontros com o professor orientador do Estágio para supervisão individual. 

 

7. Avaliação 

Será realizada de forma contínua, levando em conta o conjunto de atividades desenvolvidas: 

7.1 Acompanhamento de todas as fases da operacionalização do Estágio; 

7.2 Registro sistemático do trabalho desenvolvido que deverá ser apresentado ao professor-

orientador durante e ao final de cada etapa; 

7.3 Participação nos encontros e desempenho nos trabalhos individuais e grupais, demonstrando 

competências e habilidades em: 

- Criar, planejar, realizar e avaliar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento dos alunos, utilizando seus conhecimentos nas áreas e disciplinas que 

fundamentam tais atividades; 

- Promover uma prática educativa que leve em conta as características e necessidades dos alunos; 
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- Analisar sua prática à luz da teoria e dos fundamentos vistos durante o curso, enriquecendo-se de 

conhecimentos e práticas para poder mobilizar a reflexão sobre a ação; 

- Dar ênfase à problematização, análise e discussão buscando solução para as situações postas pelo 

cotidiano; 

- Apresentar projetos especiais de trabalho que incentivem e propiciem meios e oportunidades 

para contínuo questionamento da prática docente; 

- Analisar criticamente a realidade educacional vigente descobrindo as omissões, as lacunas, as 

incertezas que estão implícitas nas ações pedagógicas promovendo mudanças em sua prática 

docente e se sentindo comprometido com a construção dos seus saberes e de sua identidade 

profissional; 

- Organizar e apresentar trabalhos e relatórios de acordo com os princípios da metodologia do 

trabalho intelectual e científico. 

7.4. Instrumentos de avaliação do Estágio Curricular Supervisionado – Os estagiários deverão 

apresentar: 

 

Estágios I e II 

- Análise de textos lidos e discutidos sobre a prática que será observada. 

-  Relatórios parciais contendo observações realizadas conforme roteiro de cada etapa; 

- Relatório final de acordo com os princípios da metodologia do trabalho intelectual e científico e 

os comprovantes:  fichas de frequência, declaração de conclusão do estágio emitida pela direção 

da escola-campo e cópia do termo de compromisso do estágio. 

 

Estágios III e IV 

- Planos de ensino conforme roteiro de cada etapa. 

- Relatórios parciais para avaliação do processo. 

- Ministração de aula de regência de acordo com cada etapa. 

- Relatório final contendo: Planos de ensino, relatório das aulas ministradas conforme cada etapa e 

relatório da aula assistida pela professora-orientadora e os anexos: ficha de frequência, declaração 

de conclusão do estágio emitida pela direção da escola-campo e cópia do termo de compromisso. 

 

Estágio V  

- Relatório parcial da pesquisa realizada na gestão da escola-campo 
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- Relatório final contendo resultado da pesquisa e os comprovantes do Termo de Compromisso, 

ficha de frequência e declaração de conclusão do estágio emitida pela direção da escola-campo. 

 

8. Frequência  

 No Estágio curricular, como nas outras disciplinas, o aluno deverá ter frequência e alcançar a 

média final proposta no regimento do Centro Universitário. Na avaliação, serão também 

considerados a assiduidade, responsabilidade e interesse dos alunos com os trabalhos 

desenvolvidos no ISE e na escola-campo, assim como participação, capacidade de cooperação e 

reflexão. 

 

9. Atividades de acompanhamento e orientação 

9.1 Atribuições da coordenação do curso 

 - Coordenar o planejamento no início de cada semestre letivo. 

 - Encaminhar oficialmente os alunos ao campo de estágio. 

 - Realizar convênios com a Secretaria Municipal de Educação. 

 - Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos estágios durante o semestre por meio de 

reuniões com os professores, atendimento a alunos e visitas às escolas-campo. 

9.2 Atribuições do professor-orientador: 

- Orientar, acompanhar e avaliar os estagiários durante todo o semestre letivo; 

- Coordenar o encaminhamento dos alunos ao campo de estágio. 

- Visitar, periodicamente, os locais de estágio para acompanhamento dos estagiários visando 

oferecer-lhes orientação, apoio e segurança, além de levantar as dificuldades que poderão ser 

temas de reflexões e análise nos encontros e entrevistas individuais e grupais. 

 - Comunicar à coordenação as deficiências e/ou problemas apresentados pelo estagiário no 

decorrer de seu desempenho; 

 - Avaliar sistemática o estagiário sob sua orientação, tendo como base critérios, 

procedimentos e instrumentos previamente definidos; 

 - Orientar o estagiário quanto à elaboração do relatório final de acordo com os critérios 

estabelecidos no início do estágio. 

 

9.3 Atribuições dos estagiários: 

 - Estar regularmente matriculado no curso e na disciplina; 

- Elaborar o plano de estágio sob orientação do professor; 
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- Realizar os estágios conforme diretrizes estabelecidas; 

- Obter o máximo de aproveitamento das situações de aprendizagem desenvolvidas com 

compromisso, responsabilidade e ética, apresentando os registros ao professor-orientador. 

- Cumprir integralmente a carga horária determinada para o estágio. 

- Respeitar e cumprir as normas das instituições ofertantes do espaço para realização das 

atividades do estágio supervisionado. 

- Manter os registros e frequência atualizados. 

- Manter, em todas as atividades desenvolvidas durante o estágio, uma atitude ética conveniente ao 

desempenho profissional; 

- Comunicar e justificar com antecedência, ao responsável pelo campo de estágio e ao professor, 

sua ausência em atividade prevista no plano de estágio; 

- Discutir com o professor-orientador e com a coordenação do estágio as dificuldades surgidas 

durante a realização do mesmo; 

- Elaborar o relatório final conforme orientações do professor-orientador e entregá-lo na data 

definida no cronograma aprovado pelo colegiado. 

- Não divulgar, para terceiros, dados observados ou informações fornecidas pela Instituição-

campo. 

 

9.4 Atribuições da instituição ofertante do espaço para o estágio supervisionado: 

- Acolher o estagiário(a), propiciando sua integração junto à equipe de trabalho da instituição. 

- Contribuir para que o plano de ação do estagiário seja realizado com efetividade. 

- Acompanhar o cumprimento integral do número de horas estabelecido no cronograma que 

deverá ser datado, carimbado e assinado pelo diretor(a) da instituição ou seu representante legal.  

- Avaliar o desempenho do(a) estagiário(a) através de ficha enviada pelo professor-orientador.  

 

10. Normas para elaboração de relatório 

 

 - O Relatório Final do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia deve ser 

apresentado de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT e com as orientações específicas 

de cada etapa do estágio.  

 - Deve conter, entre outras exigências: Introdução; relato detalhado das atividades e seu 

desenvolvimento; análise das atividades e cotejo com os estudos teóricos pertinentes; 

considerações finais; referências bibliográficas e anexos. 
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 - Após as orientações e correções devidas, uma cópia do relatório impressa e encadernada 

deverá ser entregue ao professor-orientador, cumprindo datas estabelecidas em cronogramas do 

estágio. 

 - O relatório ficará arquivado na secretaria setorial do curso pelo prazo de 5(cinco) anos. 

 

11. Atividades operacionais do estágio supervisionado no curso de pedagogia 

 

A carga horária do Estágio Curricular obedece ao estabelecido na estrutura curricular, sendo: 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – 80 horas 

 

ATIVIDADES 

 

- Encontros na sala de aula para orientações, planejamentos, seminários, avaliações, apresentação 

de relatórios orais e escritos. 

- Diagnóstico do campo de estágio: análise da Instituição-campo como instância integrante do 

contexto social; conhecimento da organização e funcionamento, considerando o processo ensino-

aprendizagem e a vida escolar como um todo. 

- Observação da ação docente na educação infantil numa perspectiva crítico-reflexiva. 

- Construção e desenvolvimento de projetos de atuação pedagógica com crianças de 0 a 5 anos.  

- Elaboração de relatórios e relato de experiências. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – 80 h 

 

ATIVIDADES 

 

- Encontros na sala de aula para orientações, planejamentos, avaliações, apresentação de 

resultados e de relatórios orais e escritos. 

- Diagnóstico do campo de estágio: análise da Instituição-campo como instância integrante do 

contexto social; conhecimento da organização e funcionamento, considerando o processo ensino-

aprendizagem e a vida escolar como um todo. 

- Múltiplas leituras sobre a práxis educativa nos anos iniciais do Ensino Fundamental através da 

observação participante. 

- Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos de acordo com as necessidades da escola-campo. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – 80h  

 

ATIVIDADES 

 

- Encontros na sala de aula para orientações, planejamentos, avaliações, apresentação de  

relatórios orais e escritos. 

- Regência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. (1º ao 3º ano) 

 



121 

 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV – 80h 

 

ATIVIDADES 

 

- Encontros na sala de aula para orientações, planejamentos, avaliações, apresentação de relatórios 

orais e escritos. 

- Regência nos anos iniciais do Ensino Fundamental – (4º e 5º ano) 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO V – 40 h 

 

ATIVIDADES 

 

Atividades de planejamento, observação, pesquisa, análise, participação e avaliação do processo 

de gestão nas atividades desenvolvidas na escola ou organizações escolares e não escolares. 

 

12. Os casos omissos e as interpretações destas diretrizes devem ser resolvidos pelo colegiado de 

curso, com recurso, em instância final, pelo NDE. 

 

8.4. Regulamento do Programa de Monitoria  
 

 

CAPÍTULO I - DA NATUREZA E FINALIDADES 

 

Art.1º - Este regulamento rege o Programa de Monitoria do curso de Pedagogia do Centro 

Universitário de Anápolis, com o objetivo de proporcionar ao estudante mais um espaço de 

aprendizagem e de melhoria do ensino no curso de Pedagogia, tendo a finalidade de estabelecer 

novas práticas e experiências pedagógicas, assim como promover a cooperação mútua entre 

discentes e docentes, permitindo ao acadêmico a vivência com os professores e com suas 

atividades técnico-didáticas. 

Art. 2º- Serão oferecidas duas modalidades de monitoria: de ensino e de extensão. 

Art. 3º - A monitoria terá vigência semestral e deverá ser solicitada nos meses de novembro e 

junho. 

Art. 4º - É vetado ao monitor a realização de atividades de responsabilidade exclusiva do 

professor, tais como controle de frequência e dos conteúdos no diário de classe, elaboração e 

correção de provas, regência de classe e as de caráter administrativo. 

 Art. 5º - As atividades programadas para o monitor devem ser conciliadas com o horário 

disponível do acadêmico, evitando prejuízo de seu desempenho no envolvimento com as 

atividades pessoais.  

Art. 6º – A monitoria será voluntária e o acadêmico(a) participante receberá certificado,  cuja 

carga horária será validada como atividade complementar. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

 

 Art. 7º - São objetivos da atividade de monitoria de ensino: 
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I – Estimular a participação de alunos do curso de Pedagogia no processo educacional e maior 

envolvimento com a dinâmica do curso; 

 II – Contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem;  

III – Estimular a integração entre o corpo docente e discente, por meio da participação do aluno na 

vida acadêmica, especialmente no desenvolvimento de projetos de apoio à atividade docente, 

projetos de pesquisa e extensão. 

 IV - Disseminar entre os alunos a importância social da atividade acadêmica por meio da 

docência, criando condições para inserção e iniciação da prática da docência, por meio de 

atividades de natureza pedagógica, desenvolvendo habilidades e competências próprias desta 

atividade;  

V- Fornecer ao aluno ferramentas e condições para o aprofundamento técnico científico voltado 

para docência;  

VI- Propor formas de acompanhamento de alunos em suas dificuldades de aprendizagem. 

 

Art. 8º - São objetivos da atividade de monitoria de extensão: 

I – Contemplar os itens I ao IV do artigo anterior; 

II – Possibilitar participação efetiva na organização e realização de eventos acadêmicos para que 

os alunos envolvidos adquiram condutas de liderança e trabalho em equipe no âmbito 

universitário; 

III – Incentivar a observação, análise e aprofundamento do trabalho e objetivos da instituição, 

permitindo sentir-se participante do processo de construção desta; 

IV – Favorecer ao aluno do curso de Pedagogia a percepção de que a função docente envolve 

ações que vão além da sala de aula, uma vez que a formação das pessoas requer diferentes 

estratégias e uma preocupação com o exercício da cidadania. 

 

 CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS 

 Art. 9º - São requisitos básicos para a participação no programa de Monitoria:  

I - Ser aluno regularmente matriculado em curso de Pedagogia;  

II - Ter obtido média ponderada igual ou superior a 70,0;  

III - Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas;  

IV - Ser aprovado na seleção para monitoria. 

 

CAPÍTULO IV – DAS ATRIBUIÇÕES- 

Seção I – Do Monitor de Ensino 

 Art. 10- São atribuições do monitor: 

 I – Colaborar com o docente no desempenho de tarefas didáticas, tais como: preparação de aulas 

práticas, aplicação de exercícios, trabalhos escolares e outros de natureza similares; 

II - Auxiliar os estudantes na resolução de exercícios e trabalhos, sempre que compatível com seu 

grau de conhecimento e experiência; 

III - Auxiliar o professor orientador na produção de informações a respeito das dificuldades mais 

comuns, porventura encontradas pelo grupo de alunos no decorrer da disciplina;  

IV - Executar outras tarefas designadas pelo professor orientador que tenham por objetivo a 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem;  

V - Manter constante contato com o professor, informando-o do desenvolvimento de suas 

atividades e acatar as recomendações do mesmo; 

VI - Apresentar relatório bimestral ao professor da disciplina que o encaminhará ao NDE. 

VII - Cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento.  

 

Seção II – Do Monitor de Extensão 
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Art. 11 – São atribuições deste monitor: 

I – Participar do planejamento de eventos acadêmicos com sugestões cabíveis; 

II – Ajudar na divulgação das ações extensionistas; 

III – Mobilizar alunos que tenham interesse em participar como pessoal de apoio (staffs) dando 

suporte a eventos ou coletando nomes de alunos interessados em participar de ações fora da 

instituição. 

 

Art. 11 - É vetado ao monitor: 

 I - Substituir professor no seu horário acadêmico, em sala de aula; 

II - Aplicar avaliações de desempenho aos alunos, com o intuito de atribuições de notas, ou 

substituir o professor na aplicação das mesmas;  

III – Executar tarefas vinculadas àquelas de caráter burocrático e administrativo. 

 

Seção II - Do Professor Orientador  

Art 12 - São atribuições do Professor Orientador: 

I – Orientar o monitor no desempenho das atividades programadas; 

II –  Capacitar o monitor no uso de metodologias de ensino/aprendizagem adequadas à sua 

atuação nas atividades propostas;  

III – Criar condições para a iniciação da prática da docência, por meio de atividades pedagógicas;  

IV – Promover reuniões com o monitor para troca de experiências e avaliação das atividades; 

V – Avaliar continuamente o desempenho do monitor por meio de critérios previamente 

estabelecidos, e que sejam do conhecimento do monitor;  

VI – Acompanhar a redação do relatório semestral das atividades desenvolvidas,  assiná-lo 

juntamente com o monitor e encaminhá-lo ao NDE no prazo estabelecido; 

VII – Identificar falhas eventuais no Programa de Monitoria, propor mudanças e melhorias;  

VIII – Preencher e assinar o comprovante de monitoria, que contém a carga horária das atividades 

desenvolvidas pelo monitor durante o semestre, tecendo as observações pertinentes. Este 

comprovante servirá de suporte para a expedição do Certificado de Monitoria do aluno monitor. 

 

Art. 13 – Será facultada ao docente a orientação de um (1) monitor por disciplina e será 

previamente estabelecido a cada semestre pelo NDE (Núcleo Docente Estruturante) o quantitativo 

de monitores que apoiarão a organização e realização das ações extensionistas. 

 

 CAPÍTULO V – DA SELEÇÃO E INDICAÇÃO DE MONITORES 

 Art. 14 - A seleção dos alunos para assumir as monitorias é feita por meio de Edital de Seleção de 

Monitoria, coordenado pelo NDE, que consistirá de análise do histórico escolar. Os acadêmicos 

que obtiverem nota da média ponderada das disciplinas, acima de 70,0, participarão da 2ª etapa da 

seleção, que é a entrevista. 

§ 1º. O resultado será homologado e divulgado pelo NDE; 

§ 2º. As informações sobre a realização da seleção, assim como os critérios de seleção serão 

divulgados através de publicação de Edital de âmbito interno; 

§ 3º. É vetado ao acadêmico o exercício cumulativo de Monitorias de Ensino; 

§ 4º. É vetado ao aluno que estiver cumprindo pena disciplinar grave ou gravíssima, assumir as 

atividades de monitoria. 

 

 Art. 15– Em caso de vários alunos serem aprovados na primeira etapa da seleção de uma mesma 

disciplina na monitoria de ensino, somente aquele que obtiver a maior média, será encaminhado 

para a entrevista. Os demais poderão ser encaminhados pelo NDE para outra disciplina, caso haja 

vaga, cabendo ao acadêmico aceitar ou não, a indicação. 
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CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO DA MONITORIA 

 Seção I - Do Relatório de Atividades  

Art. 16 - Ao final do período de vigência da monitoria (previsto no Edital de Seleção/Concurso), o 

professor responsável pela disciplina deverá apresentar ao NDE um relatório de avaliação do 

Monitor e do Programa de Monitoria de Ensino. O mesmo será feito pela coordenação de extensão 

do curso de Pedagogia em relação aos monitores que tiverem atuado na Monitoria de Extensão 

durante o período de sua vigência. 

 

 Seção II - Da Avaliação das Atividades do Monitor 

 Art. 17 - A avaliação do monitor de Ensino pelo professor da disciplina é parte integrante do 

relatório bimestral de atividades e/ou por eventos e deverá conter as seguintes menções: 

I - Assiduidade; 

II - Pontualidade; 

III - Relacionamento Interpessoal;  

IV - Habilidades na execução das tarefas pedagógicas e/ou das tarefas voltadas aos eventos. 

 

§ 1º - Os requisitos acima citados serão classificados e o relatório será avaliado pelo professor 

orientador como “satisfatório” ou “insatisfatório”.  

§ 2º - Fará parte do relatório a ficha de frequência devidamente preenchida pelo monitor. A 

referida ficha estará disponível com o professor, pois é quem tem o controle da frequência e 

envolvimento do monitor; 

Art. 18 - Ao final do período de vigência da monitoria, o aluno receberá um Certificado de 

Monitoria de Ensino ou de Monitoria de Ações Extensionistas. 

 

Seção III - Do Cancelamento da Atividade de Monitoria 

Art. 19 - O exercício da monitoria será cancelado nas seguintes circunstâncias:  

I. Por indicação do professor da disciplina à qual o monitor está vinculado ou do coordenador de 

extensão; 

II. Por indisciplina;  

III. Por trancamento de matrícula;  

IV. Por baixa assiduidade e pouco interesse pela atividade de monitor, a critério do professor 

orientador ou do coordenador da extensão; 

V. Por relacionamento inadequado com os professores, acadêmicos e pessoal técnico-

administrativo;  

V. Por não cumprimento das atribuições de monitoria de forma satisfatória; 

 VI. Por não apresentar o relatório bimestral ao professor responsável. 

 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 20 – A função de monitoria no curso de Pedagogia não configura, em qualquer hipótese, 

vínculo empregatício com a UniEVANGÉLICA.  

Art. 21 – Somente será certificado ao final do programa, aquele que obtiver 75% de frequência nas 

atividades de monitoria, ter cumprido satisfatoriamente todas as atividades propostas no plano de 

trabalho e entregar à coordenação do curso o relatório final com os anexos devidamente 

preenchidos.  

Art. 22 – As disciplinas: Estágios Curriculares, Trabalho de Curso I e II e Seminários 

Interdisciplinares não farão parte do programa de monitoria. 

Art. 23 - Todos os casos omissos serão analisados e julgados pelo NDE do curso. 

Art. 24 – Este regulamento entra em vigor após a sua aprovação pelo NDE. 
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8.5. Curso de Pedagogia – Corpo Docente 

 

Professores Disciplina(s) 

 

 

Período Total 

carga 

horária 

Titulação Regime de 

Trabalho 

Cláudia Regina Major Didática II 5º  10 h Mestre Integral 

Estágio Supervisionado III 5º 

Estágio Supervisionado IV 6º 

Edna Aparecida de Oliveira Política Educacional 7º 15 h Doutora Parcial 

Gestão Educacional I 6º 

Didática I 4º 

Estágio Supervisionado V 7º 

História Social da Criança 3º 

Gisélia dos Santos P. Carmo  Educação de Jovens e Adultos 7º NDE- 2 h 

16h 

 Mestre Parcial 

Sociologia da Educação 3º 

Fund. e Mét. Ens. de Geografia 5º 

Seminários Interdisc. V 5º 

Graziela Vanessa Parreira 

 

 

 

 

 

Fund. e Mét. da Ed. Infantil I 1º NDE - 2h 

22 h 

Mestre Parcial 

Fund. e Met. Ed. Infantil II 2º 

Dim. Biol. e Psic. da Aprendiz 1º 

Estágio Supervisionado II 4º 

Hugo de Andrade Silveira Língua Portuguesa 1º  Mestre Integral 

Jorleide Lyra Pereira Bernardes 

 

Psicologia da Educação I 1º 4 h Mestre Horista 

Psicologia da Educação II 2º 4h   
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Libna Lemos Ignácio Pereira Direção do curso 

NDE 

Coord. de Estágio 

- 32h Mestre Integral 

Maria Clemência P. de L. 

Ferreira 

Jogos e recreação – 4h 6º  NDE – 2h 

Coord.Ext.-8h 

23 h 

Mestre Parcial 

TC I – 2h 6º 

TC II – 2h 7º 

Estágio III – 3,20h 4º 

Sem. Interdisc. VI – 2h 6º 

Maria Cecília Amaro M. Freitas TC I – 2,75h 6º NDE – 2H 

7,75 h 

Mestre Horista 

TC II  - 3h 7º  

Marisa Moreira Barros de 

Araújo 

Seminários Interdisc. II – 2h 2º 14h Mestre Parcial 

Gramática Aplicada – 4h 2º 

Liter. Infanto-juvenil – 4h 3º 

Fund. e Met. Ens. Ling.Port. II          5º 

Meire Borges de Oliveira Silva Libras – 4h 7º 6h Especialista Horista 

Fund. e Met. Ens. de Arte – 2h 5º 

Nair de Morais Melo Estágio Supervisionado III – 6,4h 5º 10,8 h Especialista Horista 

Estágio Supervisionado IV – 4,4h 6º 

Neide Rodrigues Ramos Fund. e Mét. de Alfabetização I – 4h 2º  8h Especialista Horista 

Fund. e Mét. do Ens. Ling. Port. I – 

4h 

4º 

Núbia Gonçalves da Paixão 

Enetério 

Educação para a inclusão - 4 4º 4 h Mestre Integral 

Odiones de Fátima Borba Currículo e Projeto Pedagógico 6º Lotada na 

PROACAD 
Doutora Integral 

Sandra Elaine Aires de Abreu TC I – 2h 6º 10 h Doutora Parcial 

Fund.e Mét. Ens. História – 6h 5º 

TC II – 2h 7º 

MTC (EaD)  

Simone de Paula Rodrigues 

Moura 

Fund. e Mét. Ens. de Matem. I 4º 14,40 h. Mestre Parcial 

Estágio Supervisionado III – 6,4h 5º 
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Estágio Supervisionado IV – 4h 6º 

Estágio Supervisionado IV – 2,40 6º 

Sheila Patrícia Bagot Filosofia da Educação I – 4h 1º 8h Doutora Horista 

Filosofia da Educação II – 4h 2º   

Tiago Meireles do Carmo 

Morais 

Seminários Interdisciplinares IV – 2h 4º 4h Mestre Horista 

Cidadania, ética e espiritualidade- 2h 3º 

Vilma Rodrigues de Moraes Gestão Educacional II – 4h 7º  

 8  h 

Doutora Parcial 

Estágio Supervisionado V – 4h 7º 
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8.6. Curso de Pedagogia – Descrição da matriz integradora 

 

 
Períodos CONCEPÇÃO NÚCLEOS COMPONENTES 

CURRICULARES 

ESTUDOS INTEGRADORES 

1º Compreensão do 

desenvolvimento da 

criança/ser humano 

nas dimensões, entre 

outras, física, 

psicológica, 

intelectual e social e 

as implicações e 

aplicações em 

situações de 

aprendizagem 

Núcleo 1 – Estudos 

Básicos 

-Dimensão Biológica e Psic. da   

Aprendizagem 

- Fund. da Educação Infantil I 

- Psicologia Educacional I 

- Filosofia Educacional I 

- Língua Portuguesa 

Seminários Interdisc. I 

 Ementa: interdisciplinaridade: conceito, desafios e 

dificuldades e as possibilidades de interdisciplinaridade 

nas disciplinas Dimensão Biol.e Psic. da Educação I, 

Filos. da Educ. I, Fund. e Métodos da educação infantil, 

Língua Port. e Psic. Educ.I 

Metodologia:  

 
Núcleo 3 – Estudos 

Integradores 

- Seminários Interdisciplinares I 

ARTICULAÇÃO VERTICAL: 

Dimensão Biológica e Psicomotora da Aprendizagem se articula com Fundamentos de Educação Infantil II e Fundamentos de Alfabetização I e II – 2º 

período.  

 

2º Compreensão do 

processo de ensino e 

aprendizagem com 

base nos princípios, 

concepções e teorias 

educacionais 

(filosóficas e 

psicológicas) e nos 

fundamentos e 

Métodos da Educação 

Infantil e Metodologia 

Científica 

Núcleo 1 – Estudos 

Básicos 

- Filosofia da Educ. II 

- Fund. do Ens. Alfab.I 

- Fund. Ed. Inf. II 

- MTC 

 Seminários Interdisciplinares II  

Ementa: Conhecimento científico: acesso, 

desenvolvimento e produção de pesquisa sobre 

alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos. 

Metodologia:  

 
Núcleo 2 – Núcleo de 

aprofundamento, prática 

profissional e 

diversificação de 

estudos 

- Gramática Aplicada 

- Psic. Educ. II 

- Fund. da Ed. Infantil II 

Núcleo 3 – Estudos 

Integradores 

- Seminários Interdisc. II 

ARTICULAÇÃO VERTICAL: 

Articulação da disciplina Filosofia da Educação I (1º período) e Filosofia da Educação II 

Filosofia da Educação articula com Sociologia 
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3º  Desenvolvimento de 

experiências de prática 

profissional por meio 

da observação, 

participação, avaliação 

e interpretação dos 

processos educativos, 

fundamentando-se na 

pluralidade de bases 

do pensamento 

educacional e nas 

orientações teóricas, 

sociológicas, 

curriculares e 

metodológicas da 

Educação Básica 

Núcleo 1 – Estudos 

Básicos 

- Fund. e Met. de Alfabetização II 

- Fund. e Met. Ens. de Arte 

- Fund. e Mét. Ens. Matem.I 

- Cultura Religiosa 

- Sociologia da Educação 

Seminários Interdisciplinares III 

Ementa: Sociologia da educação e cultura: literatura e 

religião. Educação matemática e sociedade. Projetos 

sociais desenvolvidos nas escolas. 

Metodologia:  

 Núcleo 2 – Núcleo de 

aprofundamento, prática 

profissional e 

diversificação de 

estudos 

- Fund. de Alfab. I 

- História Social da Criança 

- Fund. e Mét. Ens. Matem.I 

- Liter. Infanto-Juvenil 

- Estágio Curricular I 

 

  

 

 

Núcleo 3 – Estudos 

Integradores 

- Seminários Interdisciplinares III 

- Estágio Curricular I 

- Sociologia da Educação 

ARTICULAÇÃO VERTICAL: 

Filosofia da Educação (1º período) articula com Sociologia.  

Fundamentos de Alfabetização II articula com Fundamentos de Alfabetização I e Dimensão Biológica do 1º período.  

 

4º  Vivência de  processos 

de ensino e 

aprendizagem no 

contexto escolar, por 

meio da observação, 

de projetos 

pedagógicos 

direcionados à 

inovação da prática 

profissional, 

utilizando-se dos 

conceitos das áreas do 

conhecimento(Ciência

Núcleo 1- Estudos 

Básicos 

 

 

 

 

 

- História da Educação  

- Didática I 

- Fund. e Mét. Ens. de Ciências 

- Fund. e Mét. Ens. de Lingua Port. 

II 

- Fund. e Mét. Ens. Matem. II 

Seminários Interdisc. IV 

Ementa: Educação: prática social que se realiza nos 

múltiplos espaços da sociedade e que varia de acordo 

com o momento histórico, político e econômico. 

Evolução do ensino de língua portuguesa, ciências e 

matemática e a contribuição da didática no processo 

ensino-aprendizagem. Projetos pedagógicos 

desenvolvidos nas escolas-campo nas áreas de língua 

portuguesa, matemática e ciências e o impacto na 

aprendizagem das crianças. 

A metodologia:  

 

Núcleo 2 –

Aprofundamento, 

prática profissional e 

diversificação de 

estudos 

- Estágio Curricular II 

- Fund. e Mét. Ensino de Ciências 

- Fund. e Met. Ens. de Líng.Port. II 

- Fund. e Mét. Ens. Matem. II 

Núcleo 3 – Estudos - Seminários Interdisciplinares IV 
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s, Matemática e 

Língua Portuguesa), 

aplicados ao ensino 

nos anos iniciais-

Ens.Fundamental, 

mediados pela 

Didática e 

Metodologias 

pedagógicas 

específicas. A 

compreensão da 

educação como prática 

social, que se define a 

partir de um processo 

histórico é basilar 

nesse contexto. 

Integradores - Estágio Curricular II 

ARTICULAÇÃO VERTICAL: 

História da Educação articula com Filosofia da Educação II (2º período) e sociologia da educação (3º período).  

Fundamentos e Métodos do Ensino de Língua Portuguesa II se articula com Fundamentos e Métodos do Ensino de Língua Portuguesa I (3º período). 

Fundamentos e Métodos do Ensino de Matemática II se articula com Fundamentos e Métodos do Ensino de Matemática I (3º período) 

  

5º Aprofundamento da 

prática pela regência 

de sala de aula, 

orientado pelos 

fundamentos das 

disciplinas que 

compõem o currículo 

escolar do ensino 

fundamental – anos 

iniciais e nos estudos 

dos saberes 

indispensáveis ao 

exercício da docência. 

 

 

Núcleo 1 – Estudos 

Básicos 

- Fund. e Mét. Ens. História 

- Fund. e Mét. Ens. Geografia 

Seminários Interdisc. V 

Ementa: leitura da cidade por meio da Geografia, da 

História e das Artes. 

Metodologia : 

.  

Núcleo 2 – 

Aprofundamento, 

prática profissional e 

diversificação de 

estudos 

- Fund. e Mét. Ens. História 

- Fundamentos e Métodos do 

Ensino de Artes 

- Didática II 

- Fund. e Mét. Ens. Geografia 

- Fund. e Mét. Ens. Lingua Port. II 

- Estágio Curricular III 

Núcleo 3 – Estudos 

Integradores 

- Seminários Interdisciplinares V 

- Estágio Curricular III 
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ARTICULAÇÃO VERTICAL: 

Fundamentos e Métodos do Ensino de Artes se articula com Didática I (4º período).  

Didática II se articula com Didática I (4º período). 

Estágio III se articula com Estágio II e as disciplinas de Fundamentos de conteúdos específicos dos anos iniciais.  

 

6º Foco nas políticas 

educacionais (gestão, 

legislação e currículo), 

na prática com 

regência nos anos 

iniciais do Ens. Fund. 

e pesquisa científica. O 

propósito é 

compreender e aplicar 

os princípios da gestão 

democrática nas 

escolas 

Núcleo 1 – Estudos 

Básicos 

- Gestão Educacional I 

- Pol. Educac. Brasileira 

- Currículo e Projeto Pedagógico 

Seminários Interdis. VI 

Ementa: As políticas curriculares e os efeitos na 

avaliação, na gestão e no trabalho docente. Planejamento 

de aula utilizando jogos e brincadeiras: aplicação, registro 

e discussão.  

Metodologia:  

Núcleo 2 – 

Aprofundamento, 

prática profissional e 

diversificação de 

estudos 

- Gestão Educacional I 

- Política Educac. Brasileira 

- Currículo e Projeto Pedagógico 

- Jogos e recreação 

-Estágio Curricular IV 

- TC I 

Núcleo 3 – Estudos 

Integradores 

- Seminários Interdisciplinares VI 

- TC I 

- Estágio Curricular IV 

ARTICULAÇÃO VERTICAL: 

Currículo e Projeto Pedagógico se articula com Sociologia da Educação (3º período), Filosofia da Educação (2º período), História da Educação (4º período) e 

Didática II (5º período). 

Estágio IV se articula com o Estágio III e com as disciplinas de Fundamentos de conteúdos específicos dos anos iniciais.  

 

7º Aprofundamento das 

políticas educacionais 

(gestão, inclusão, 

EJA), com destaque 

para a inclusão como 

princípio do trabalho 

educativo. O estágio 

tem como foco a 

observação 

participativa da gestão 

educacional 

Núcleo 2 – 

Aprofundamento, 

prática profissional e 

diversificação de 

estudos 

- Gestão Educacional II 

- Educação para a inclusão 

- Educação de Jovens e Adultos 

- Libras 

- Estágio Curricular V 

- TCII 

 

1) Realização de Seminários de Educação Inclusiva 

envolvendo as disciplinas Educação para a inclusão, 

Libras, Educação de Jovens e Adultos  

2) Mesa redonda 

“A gestão educacional e a diversidade dos problemas 

socioculturais e educacionais presentes na sociedade: 

conflitos, violência escolar, drogas e indisciplina” 
Núcleo 3 – Estudos 

Integradores 

- TC II 

- Estágio Curricular V 
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Libras se articula com Políticas da Educação Brasileira (6º período) 

Gestão Educacional II se articula com Gestão Educacional I (6º período) 

Educação para Inclusão se articula com Políticas da Educação Brasileira (6º período) 

Educação de Jovens e Adultos se articula com Políticas da Educação Brasileira (6º período) 

TC II se articula com TC I 

Estágio V se articula com Gestão Educacional I (5º período) e com os demais Estágios.   

 

 

 

 


