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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO 

 

  

Enquanto espaço formal do processo de formação a universidade tem como 

desafio propiciar uma cultura crítica e condição para a emancipação intelectual e 

social dos sujeitos. Uma educação que rompa e ultrapasse os muros da mera 

reprodução de informações e conhecimentos produzidos por outros. Uma educação 

que possibilite a construção de cidadãos autônomos que se comprometam com a 

diminuição da exclusão social.  

 A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, sintonizada com 

esses desafios, tem procurado redefinir o seu papel social na perspectiva de promover 

uma formação fundamentada no princípio da cidadania e na articulação ensino, 

pesquisa e extensão. Diante desse cenário, cresce a importância de cursos de 

graduação comprometidos com a qualificação de profissionais capazes de produzir 

saberes e práticas na perspectiva da crítica e da reflexão transformadora.  

 Nesta perspectiva, o curso de Pedagogia, do Campus Avançado de Assú
1
 foi 

criado por meio do Ato executivo n°, 007/74 – GP/FURRN de 20 de Setembro de 

1974, instalado em 16 de outubro de 1974, cujo início de funcionamento ocorreu no 

ano de 1975. 

 O processo de reformulação curricular dos Cursos de Pedagogia da UERN 

teve origem no ano de 2002, por meio de estudos, debates, palestras e demais 

encontros acadêmicos. Em 2007, esse processo adquiriu um ritmo mais intenso e 

adotou uma metodologia de trabalho que possibilitasse a sistematização de discussões 

e produções  de 04 (quatro) propostas formativas para o futuro profissional da 

Pedagogia, nas diversas unidades acadêmicas: Mossoró, Pau dos Ferros, Patu e Assú. 

O processo desse trabalho coletivo contribuiu para elaboração do Projeto Pedagógico 

                                                
1 

 O topônimo do município foi registrado oficialmente como Assú, em 1845, quando foi elevado de 

vila à cidade, pela Lei n. 124, de 16 de outubro. Na década de 1940, com a reforma da Língua 

Portuguesa, “passou a ser grafado com cedilha”, de acordo com a recomendação da norma culta. 

(PINHEIRO, 1997, p. 56). No entanto, a população e as repartições oficiais oscilavam entre o termo 

estabelecido pela gramática e o registro oficial. Em 16 de março de 1990, o vereador Domício Soares 

Filgueira Filho apresentou à Câmara Municipal de Assu um requerimento reforçando o emprego do 

“ss” para designar o topônimo do município. Tal situação justifica o fato de que, em alguns 

documentos, escreve-se AÇU e em outros, ASSÚ. Nesse PPC aparecem as duas formas de escrita, 

dependendo do documento que esteja sendo citado. 
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do Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação/Campus Prefeito Walter de Sá 

Leitão/Assú, o qual foi homologado pela Resolução nº 045/2008 - CONSEPE-UERN.    

       A partir de janeiro de 2012, o PPC em questão, foi submetido à análise da 

Comissão Curricular, nomeada pela Portaria 002/2012 (Anexo 2) e de professores do 

Curso de Pedagogia, que em diálogo contínuo promoveram uma revisão desse 

documento fundante às práticas educacionais cotidianas e atualizaram informações, à 

luz do Regulamento de Cursos de Graduação da UERN, aprovado pela Resolução 

5/2010, em 10/02/2010, para o processo de Renovação de Reconhecimento do Curso. 

        Nesse sentido, as atualizações neste documento versam sobre dados 

institucionais; das condições de infraestrutura disponível para o funcionamento do 

curso; dos projetos voltados ao fortalecimento das atividades de ensino, de pesquisa e 

de extensão, corpo docente e administrativo; ajustes em equivalência de disciplinas 

entre matrizes curriculares de um mesmo curso, bem como de cursos diferentes, no 

âmbito da UERN, ajustes em requisitos (pré e correquisitos) de disciplinas e 

adaptações às orientações  do SAE/UERN.  

 O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia aponta um perfil profissional de 

pedagogo que tenha significativo domínio de conhecimentos dos campos de atuação 

e, ao mesmo tempo, compreenda que esse conhecimento necessita ser redimensionado 

diante de situações específicas, o que lhe exigirá competências pedagógicas para o 

fazer docente. Compreende-se que as inovações para a formação do Pedagogo aqui 

propostas são passíveis de elevar a qualidade do Curso e, consequentemente, influir 

de modo positivo no atual quadro de ensino e da gestão pedagógica em espaços 

escolares e não escolares. Contudo, para potencializar a implantação desta proposta, 

no cotidiano formativo do corpo docente, faz-se necessário que o Departamento de 

Educação/Campus de Assú, desenvolva um processo de acompanhamento e de 

avaliação que se dê em um contínuo processo dialógico entre todas as pessoas 

envolvidas.  

Dentre os vários significados de revisitar o PPC em equipe e promover 

discussões acerca de sua composição e materialização na prática docente, está o de 

continuar promovendo na comunidade do Vale do Açu e demais municípios 

circunvizinhos, a formação do pedagogo com competência para atuar no papel de 

professor e demais funções que exerce na sociedade.  
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I - DADOS DO CURSO 

1.1 - IDENTIFICAÇÃO 

1.1.1. DENOMINAÇÃO 

Nome: Pedagogia 

Tipo: Graduação 

Modalidade: Licenciatura  

Área de Conhecimento: Ciências Humanas e Sociais 

 

1.1.2.DADOS DA BASE LEGAL 

Ato  Executivo de Criação do Campus: 007/74 - GP   

Ato  Executivo de Criação do Curso:  007/74 - GP
2
   

Início de Funcionamento: 1º de março de 1975  

Ato de Reconhecimento: Decreto Federal nº 72.263/73, de 15/05/1973 

Ano da última Reformulação Curricular: 2008 

 

1.1.3. DADOS SOBRE O CURSO 

Carga horária total: 3.205 h 

Tempo médio de integralização curricular: 04 anos 

Tempo máximo de integralização curricular: 06 anos 

Número de vagas iniciais: 40 

Número de vagas por semestre: 1º - 40 vagas  

Turnos de funcionamento: Noturno 

Número máximo de alunos por turma: 50 

Regime: sistema de créditos com matrícula semestral 

Mecanismos de Ingresso no Curso: Processo Seletivo Vocacionado – PSV, Processo 

Seletivo de Vagas Não Iniciais Disponíveis– PSVNID, Transferência escolar Ex-

officio. 

 

RESULTADOS DO ENADE – CURSO DE PEDAGOGIA CAWSL/ASSU - UERN 

 

CURSO LOCAL 2005 2008 2011 

    ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC 

Pedagogia Açu 3 1 2 2 3 3 

 

1.1.4. LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

Local: Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão 

Endereço: Rua Sinhazinha Wanderley, 871 - Bairro Centro - CEP: 59650-000 – Assú 

–RN 

Fone: (84) 3331-2411 / 3331-2412 - Telefax: (84) 3331-2411 

Home page: www.uern.br e-mail: de@uern.br 

 

                                                
2
  Ato  Executivo de Criação do Campus  foi o mesmo que criou o Curso de Pedagogia.   

http://www.uern.br/
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1.1.5. MECANISMOS DE INGRESSO NO CURSO 

As formas de ingresso ao Curso de Graduação em Pedagogia estão definidas 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte por meio de critérios de seleção 

e admissão nos seguintes processos: 

I – regulares 

II – especiais 

São consideradas formas regulares de ingresso as que estabelecem vínculo a 

curso de graduação.  São formas regulares de ingresso: 

I- processo seletivo vocacionado - PSV; 

II- processo seletivo de vagas não iniciais disponíveis – VNID; 

III- transferência compulsória. 

  O processo seletivo vocacionado é deflagrado mediante resolução do 

CONSEPE e suas normas têm validade apenas para o ano a que se referem. O PSV é 

de natureza vocacionada por grupos de disciplinas afins aos cursos ofertados, objetiva 

a classificação de candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente 

para preenchimento de vagas iniciais.  A UERN aproveita, de forma complementar ao 

PSV, o resultado do Exame Nacional de Ensino Médio-ENEM, desde que optado pelo 

candidato no ato de inscrição no PSV.  As VNID em cada curso de graduação da 

UERN serão preenchidas por meio dos processos seletivos abaixo discriminados: 

 I - Transferência Interna: destinada a aluno regular da UERN que pretenda o 

remanejamento de campus, núcleo, turno ou curso pertencente à mesma área de 

conhecimento. 

 II – Transferência Externa: destinada a aluno proveniente de outra IES de origem 

III – Retorno à IES: destinado a portador de diploma de curso de graduação 

reconhecido pelo conselho competente, para obtenção de novo título em curso afim 

ou nova habilitação de curso concluído. 

 Quanto à forma especial de ingresso é aquela que permite que alunos se 

vinculem à UERN para cursarem componentes curriculares isolados como aluno 

especial, sem que tenham vínculo a curso de graduação. 
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1.1.6 - DEMANDA PROFISSIONAL 

A UERN tem assumido ao longo de sua história a oferta de cursos de 

graduação como sua atividade principal de educação superior. Os cursos ofertados 

objetivam atender às exigências de formação profissional e de acesso a outros níveis 

de educação superior, conforme as demandas de qualificação profissional no universo 

de atuação da Universidade. 

De modo particular, o Curso de Pedagogia atende às exigências para 

formação de profissionais da Educação Básica, ao longo de existência, marcada por 

diferentes contextos, em face das políticas públicas nacionais de formação de 

professores, a constituição de seu corpo docente e as condições materiais de 

funcionamento do curso. 

Em 1967, o Curso de Pedagogia da UERN formava profissionais da 

educação em duas habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino de 

2º Grau e Administração Escolar. Na década seguinte, passou a ofertar mais duas 

habilitações: Supervisão Escolar (1974) e Orientação Educacional (1978). Em 

1995, implementou uma reformulação curricular que suspendeu a oferta das 

habilitações anteriores e criou uma única habilitação voltada para a docência nos anos 

iniciais do ensino fundamental. A formação docente para atuar no Magistério dos 

anos iniciais do ensino fundamental constituiu-se também em uma necessidade para 

os profissionais já em exercício, sendo criado, em 1999, o Programa Especial de 

Formação Profissional para a Educação Básica – PROFORMAÇÃO, que no Campus 

de Assú, foi criado em 1999 e esteve contribuindo com a formação do pedagogo até 

2009.   

Em 2011, uma nova demanda pela formação de profissionais para o exercício 

do magistério nos anos iniciais do ensino fundamental veio por meio do Curso de 

Pedagogia, viabilizado pelo Plano Nacional de Formação dos Professores da 

Educação Básica (PARFOR), como resultado da ação conjunta do MEC, de 

Instituições Públicas de Educação Superior e das Secretarias de Educação dos Estados 

e Municípios. A formação é destinada aos professores em exercício das escolas 

públicas estaduais e municipais sem formação adequada à LDB 9394/1996, 

oferecendo cursos superiores públicos e de qualidade.  Mesmo assim, o curso de 

Pedagogia, conforme o Processo Seletivo Vocacionado (PSV), nos últimos anos 
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(2009, 2010, 2011 e 2012), mantém uma boa concorrência para o Campus Avançado 

Prefeito Walter de Sá Leitão, conforme evidencia a tabela seguinte. 

Tabela 1 - Demanda Profissional – Pedagogia -CAWSL 

 Geral Cotista 

Curso Semestre Ano 

Turno 

Funciona 

Mento 

Total 

de 

Inscrit

os 

Conc. 

Não 

Cotista 

Vagas 
Total de 

Inscritos 

Conc. 

Cotista 
Vagas 

Pedagogia 1º  2009 Noturno 372 18,60 20 281 14,05 20 

Pedagogia 1º  2010 Noturno 317 15,85 20 278 13,90 20 

Pedagogia 1º  2011 Noturno 300 15,00 20 269 13,45 20 

Pedagogia 1º  2012 Noturno 266 13,30 20 243 12,15 20 

FONTE: COMPERVE/UERN, 2009-2012. 

Nestes últimos anos, a UERN, em atendimento a essa demanda, e 

considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, seu corpo 

docente e as condições institucionais, amplia a licenciatura do curso de graduação em 

Pedagogia. Tal ampliação visa formar profissionais aptos a atuarem na docência da 

Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos e na Gestão de processos educativos, em ambientes escolares e não 

escolares. Nessa trajetória, a Faculdade de Educação tem sido desafiada a dar 

respostas aos problemas da formação de profissionais da educação básica, atendendo 

a demandas gerais e específicas e, com ela, coaduna-se o Departamento de Educação 

do Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão. 

1.2 - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO E DO CURSO DE PEDAGOGIA 

A História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

denominação atual que data de 15 de dezembro de 1999, teve início em 1968 através 

da Lei Municipal n. 20/68, de 28/09/68, que a criou, com a Fundação Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte (FURRN). Localizada no município de Mossoró-

RN, nasce da aglutinação de quatro faculdades isoladas, criadas a partir de 1943, a 

saber: Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Serviço Social, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras e a Escola Superior de Enfermagem.  

Em 1987, a Universidade foi estadualizada e passou a ser denominada 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). A estadualização da 
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Universidade mudou o perfil da Instituição propiciando a realização de concursos 

públicos para docentes, a elaboração de planos de carreira para docentes e técnicos 

administrativos e a institucionalização de um plano de capacitação docente, cujos 

processos configuraram, a partir de então, um novo cenário acadêmico e profissional 

na Universidade. 

No início dos anos de 1990, na forma do Parecer n. 277/93 do Conselho 

Federal de Educação, a IES obteve o ato de reconhecimento como Universidade 

pública de direito, outro marco importante na sua trajetória acadêmica. Em 1997, 

passa a se chamar Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo a sigla 

URRN e, em 1999, adotou o nome de Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN. 

Essas mudanças se deram em função dos contextos políticos que marcaram o 

seu percurso histórico. A princípio, mantida pelo poder municipal local, destituída da 

autonomia desejada, não conseguiu manter-se gratuita e cobrava mensalidade dos 

alunos. Os professores trabalhavam em regime de hora-aula, sem a devida 

profissionalização para o nível superior. A emissão de diplomas dependia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – e a criação de cursos, do 

Conselho Federal de Educação – CFE. 

A expansão da UERN, no Rio Grande do Norte, resulta da consolidação da 

infraestrutura do Campus Central em Mossoró (1974), da criação do campus de Assú 

(1974), seguido do campus de Pau dos Ferros (1977) e do campus de Patu (1980). 

Passadas duas décadas de expansão geográfica, a UERN chega também à capital do 

Estado e à cidade de Caicó, com a estrutura de Campus, criados, respectivamente, em 

2002 e 2006.  

Até o reconhecimento pelo Conselho Federal de Educação, em 1993, a UERN 

ofertava os cursos de Pedagogia, Letras, História, Geografia, Matemática, Ciências 

Econômicas, Ciências Contábeis, Serviço Social, Educação Física, Direito e 

Enfermagem. Após o reconhecimento antes mencionado, novos cursos foram criados, 

a exemplo de Física, Química, Biologia e, mais tarde, Ciência da Computação. 

Em sua trajetória histórica, a UERN, objetivando consolidar-se como 

Instituição de Ensino Superior, tem concentrado esforços no sentido de estruturar-se 

administrativa e academicamente, de forma que, sensível às demandas advindas do 

acelerado avanço tecnológico e das transformações econômico-sociais em curso na 

sociedade contemporânea, viabilize sua missão institucional, comprometendo-se com 
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o desenvolvimento do homem, da ciência, da tecnologia e do Estado do Rio Grande 

do Norte, através do fortalecimento das suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Assim, impulsionada pelos desafios postos pela sociedade e, especialmente, 

pela reforma educacional em vigor, com implementação da Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), a UERN tem concretizado iniciativas que permitem avançar no 

aprimoramento da qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A partir de 2002, novas áreas do conhecimento e novos cursos foram criados e 

outros já existentes foram interiorizados. A área da Saúde criou os cursos de Medicina 

e de Odontologia. A área de Ciências Sociais Aplicadas passou a ofertar os cursos de 

Turismo e de Gestão Ambiental; a de Ciências Sociais, os cursos de Ciências da 

Religião e Comunicação Social; a de Ciências Humanas, Filosofia, Música e uma 

habilitação em Língua Espanhola no curso de Letras. Recentemente, foi aprovado 

pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CONSEPE – o curso de Ciência e 

Tecnologia para o Campus de Natal. A UERN, durante os anos de 2007, 2008 e 2009 

obteve índice Geral de Cursos (IGC) na faixa três, passando para a faixa quatro no 

ano de 2010. 

A expansão geográfica da UERN é acompanhada pelo incremento na oferta de 

cursos e, em 2011, após 43 anos de existência, essa IES ofertou 31 cursos de 

graduação diferentes, entre licenciaturas e bacharelados. Considerando que alguns 

deles são ministrados em mais de uma unidade acadêmica, contabilizam-se 79 opções 

distribuídas no Campus Central, Campi Avançados e Núcleos de Educação Superior. 

Majoritariamente, os cursos são voltados para a formação de professores da educação 

básica. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da Instituição, 

em 2008, a UERN contava com quase 12.000 alunos de graduação e pós-graduação. 

Em 2011, a UERN contava com um quadro de 801 (oitocentos e um) 

docentes efetivos. Destes, 162 (cento e sessenta e dois) são Doutores, 378 (trezentos e 

setenta e oito) são Mestres, 225 (duzentos e vinte e cinco) Especialistas e 36 (trinta e 

seis) Graduados. 

Tem apresentado considerado avanço no tripé ensino-pesquisa-extensão.  

Na Pós-Graduação, em 2011 conta com 5 (cinco) Cursos de Mestrados 

Institucionais e 22 (vinte e dois) Cursos de Especialização; os quais são constituídos 

com base nos 68 (sessenta e oito) grupos de pesquisa, destacando o investimento em 
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iniciação científica, em projetos de pesquisas e em publicações de livros, por meio das 

Edições UERN ou captando recursos de órgãos como a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), Fundação de Amparo a Pesquisa 

no Rio Grande do Norte (FAPERN), dentre outros. Em 2010, foi contemplado com o 

Programa Ciência sem Fronteiras, o qual viabiliza, através de cotas de bolsa para 

graduação-sanduíche, a ida de estudantes das áreas prioritárias do Programa para 

excelentes universidades no exterior. 

No que se refere à Extensão, desenvolve 84 (oitenta e quatro) Projetos e 

Programas que envolvem a Instituição e a Comunidade, através dos quais são 

realizadas ações classificadas em programas, projetos, cursos, assessorias, programas 

radiofônicos, produções acadêmicas e eventos, dentre outros. Considerando a 

necessidade de inserção da UERN no seu entorno social, através de ações que se 

avaliam como mais carentes para um impacto significativo das suas ações, a Pró 

Reitoria de Extensão (PROEX), com aprovação do Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CONSEPE), através da Resolução nº 001/2000, instituiu eixos temáticos norteadores 

de suas ações, dentre eles: Educação Básica; Desenvolvimento da cultura; 

Capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas. 

Quanto ao ensino de graduação, a UERN oferta 32 (trinta e dois) tipos de 

cursos, dentre eles Pedagogia (na modalidade Licenciatura), com ênfase nos processos 

de formação de professores para a Educação Básica, aos quais tem dedicado uma 

atenção especial, por entendê-los como área estratégica e de fundamental importância 

para o progresso da sociedade local e regional. Nessa perspectiva, com o propósito de 

atender à demanda da formação inicial de professores em exercício, tem desenvolvido 

programas especiais de formação como o Programa Especial de Formação 

Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO), o PEDAGOGIA DA 

TERRA e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR). 

O PROFORMAÇÃO foi ofertado nas cidades de Mossoró, Assu, Caicó e 

Currais Novos, entre os anos de 1999 e 2009. O curso PEDAGOGIA DA TERRA foi 

ofertado, entre 2007 a 2010, a partir de convênios firmados entre a UERN e o 

INCRA, o PARFOR, proposto pelo MEC/CAPES em regime de colaboração com as 

Instituições de Ensino Superior (IES) e Secretarias de Educação dos Estados e 

Municípios, está sendo ofertado desde 2009.2 e atualmente encontra-se com a oferta 



18 

 

 

 

 

de seis cursos (História, Educação física, Geografia, Letras/Espanhol, Ciências 

Biológicas e Pedagogia), em 23 turmas implantadas nos Campus de Assú, Pau dos 

Ferros, Mossoró, Patu, totalizando cerca de 727 alunos matriculados. 

Ainda tratando da formação de professores, a UERN tem feito grandes 

conquistas quanto à aprovação de programas institucionais junto à CAPES, como o 

PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e o 

PRODOCÊNCIA (Programa de Consolidação das Licenciaturas), os quais propõem 

articulações entre a formação inicial superior do licenciado e as  escolas e os sistemas 

estaduais e municipais de educação do entorno de abrangência de seus cursos. 

Nesse processo histórico, a trajetória do Curso de Pedagogia do Campus 

Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão teve início no ano de 1974 com a oferta das 

habilitações: Administração Escolar e Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 

de 2º grau – MAMAPE, e, posteriormente, houve a ampliação do Curso com a 

inclusão de mais uma habilitação: Supervisão Escolar, ofertada em caráter especial 

para formar uma turma de supervisores para atender a demanda de profissionais que 

atuavam no suporte pedagógico das escolas públicas e particulares da cidade de Assú 

e municípios circunvizinhos e que não possuíam a qualificação exigida para o 

exercício de tal função. 

No início da década de 1990 é desencadeada em âmbito nacional forte 

discussão a respeito da formação do pedagogo articulada pela ANFOPE. No plano 

local as discussões sobre as novas proposições para o Curso de Pedagogia acabam 

culminando com a reformulação curricular, que até então se baseava em um tronco 

comum de conhecimentos concentrados do 1
o
 ao 4

o
 períodos e na opção por uma das 

duas habilitações acima elencadas, a ser cursada do 5
o
 ao 8

o
 períodos. O 

reconhecimento do Curso de Pedagogia do Campus Central ocorreu através do 

Decreto nº. 72.263-CFE, de 15 de maio de 1973, cujo número foi estendido aos 

demais cursos de Pedagogia da UERN.  

No ano de 1995, a reformulação curricular do Curso, suspendeu a oferta das 

habilitações anteriores e criou a habilitação voltada para a docência nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. A base dessa reformulação apontava para a formação do 

pedagogo generalista, sendo a docência sua principal atividade. Várias críticas foram 

feitas em torno dessa nova proposição, destacando-se: a restrição de atuação 

profissional por estar apenas habilitado ao exercício do magistério nos anos iniciais do 
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Ensino Fundamental, bem como a organização curricular caracterizar-se numa 

perspectiva bastante densa, inibindo possibilidades de componentes flexíveis. 

O ano de 1999 trouxe a oferta do Programa Especial de Formação 

Profissional para a Educação Básica – PROFORMAÇÃO – como resposta às 

exigências da nova legislação educacional do país, que solicitava a formação em nível 

superior de professores atuantes nos anos iniciais e finais do ensino fundamental das 

redes públicas de ensino. No Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão, o Curso 

de Pedagogia – PROFORMAÇÃO atendeu 20 municípios das regiões circunvizinhas 

e a cidade de Assú entre o período de 1999 e 2009.  

Atualmente, o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica (Plataforma Freire – PARFOR) oferta vagas para alunos de diferentes 

comunidades. O PARFOR/UERN existe com base no convênio 169/2010 firmado 

entre MEC/CAPES/UERN, em 09/12/2010, por meio do qual o 

PARFOR/PEDAGOGIA/UERN oferta em Assú, duas turmas, sob a coordenação da 

Faculdade de Educação, do Campus Central.   

Este PPC também é norteador do subprojeto específico para o funcionamento 

do curso de Pedagogia/PARFOR, definindo assim, sua matriz curricular: a descrição 

de disciplinas obrigatórias e optativas, ementário com referências básicas e 

complementares, atividades da prática com componente curricular, atividades 

complementares, TCC, estágio supervisionado e norma que o regulamenta. Este PPC 

é, portanto, documento fundamental estando a sua operacionalização definida em 

subprojeto específico.    

Nesse contexto, o Curso de Pedagogia do Campus Avançado Prefeito Walter 

de Sá Leitão participou dos estudos e discussões da reformulação curricular, 

juntamente com os demais Campi da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– UERN, compreendendo a necessidade de superar os limites do atual currículo diante 

das transformações de ordem econômica, política, social, científica e tecnológica que 

vêm ocorrendo na sociedade, de maneira a ressignificar o perfil e a atuação 

profissional do pedagogo, indicados nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Pedagogia. 
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1.3 – JUSTIFICATIVA 

Na contemporaneidade, muitos são os desafios para a ação educativa, que 

refletem exigências próprias do momento histórico, marcado por transformações no 

campo do trabalho dado os avanços tecnológicos e as novas formas de organizar a 

própria atividade produtiva. Por isso, embora a escola continue sendo o campo 

preferencial do trabalho pedagógico, por legitimar o conjunto de conhecimentos 

afirmados socialmente como necessários à formação do cidadão, a atuação do 

profissional de educação tem a necessidade de ser ampliada a outros espaços, ditos 

não escolares, em que o processo de socialização intencional requer intervenção 

sistematizada. 

A UERN, enquanto instituição de ensino superior, cuja missão segundo seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é “contribuir para o avanço técnico, 

científico, cultural e da formação profissional, através da oferta de serviços 

educacionais de qualidade, tendo como perspectiva o desenvolvimento de uma 

sociedade democrática” (p. 05), não pode, portanto, eximir-se do compromisso de 

pensar projetos com o objetivo de primar pela melhoria da Educação. 

Atenta a tais aspectos, a referida universidade, no contexto do Curso de 

Pedagogia que mantém no Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão – 

CAWSL/Assú –RN, vem reunindo esforços no sentido de oferecer uma formação de 

qualidade aos seus estudantes, a fim de que as ações educativas dela decorrentes 

possam responder de forma satisfatória aos desafios impostos pela realidade da região 

na qual está inserida. Essa realidade envolve determinados elementos, que 

pontuaremos como aspectos contextualizadores da necessidade e da importância do 

Curso de Pedagogia para o CAWSL, haja vista o fato de que tais aspectos são 

também, desse modo, elementos constitutivos da compreensão, elaboração e 

implementação do Projeto Pedagógico do citado curso no Vale do Açu. 

Nessa direção, os pontos que representam carências fortes na região do Vale 

do Açu e que precisam ser consideradas em nossa realidade são: 1) baixo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nas redes municipais, apresentando 

uma média de 2,6 nas avaliações do Ministério da Educação; 2) baixo desempenho 

dos estudantes quanto à leitura, à escrita e ao domínio da matemática básica; 3) 

necessidade de atendimento aos dispositivos da Lei n. 9.394 – LDB – que apontam 

para o imperativo de formação em nível superior dos profissionais do magistério. 



21 

 

 

 

Assim sendo, entendemos que o compromisso de interferir nessa realidade não pode 

prescindir da função social da UERN, tende em vista que tais aspectos comprometem 

sobremaneira o desenvolvimento educacional da população da microrregião citada e 

se configuram como indícios da necessidade de mais investimentos no Profissional da 

Educação que está sendo formado nesta instituição. 

Acrescentamos, ainda, como aspecto crucial desse compromisso a demanda 

de inscrições no Processo Seletivo Vocacionado para o Curso de Pedagogia no 

Campus de Assú, que nos últimos quatro anos (2009, 2010, 2011 e 2012) tem 

registrado uma média aproximada de 581 inscritos. Por fim, destacamos, sobretudo, o 

fato de que os inscritos para o Curso de Pedagogia, no Campus de Assú não são 

provenientes apenas de municípios que compõem a região do Vale, mas também de 

municípios das regiões adjacentes. Em adendo a esses aspectos mais próximos da 

realidade empírica, o presente Projeto Pedagógico do Curso busca atender, como já 

mencionado, a uma legislação vigente e que discorre de modo incisivo sobre essa 

matéria. 

Embasado na LDB, n º 9.394/96 - quando discorre sobre os cursos de 

formação superior, na Resolução do CNE/CP de n° 1/2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de Licenciatura, de graduação plena, no Parecer CNE/CP n.º 04/2005, 

que aprecia a indicação CNE/CP n° 3/2005, referente às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores, fixadas pela Resolução CNE/CP nº 

1/2002, e na Resolução CNE/CP n° 01/2006, a qual institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, Licenciatura, o objetivo deste 

PPC é redimensionar aspectos da formação do pedagogo, reestruturando as práticas 

pedagógicas inerentes aos professores formadores atuantes no Curso. Estes 

professores, através de propostas de ação conjunta, articularão a prática educativa em 

cada semestre do curso, através do desenvolvimento de componentes curriculares e 

Atividades articuladoras que estão explicitadas na organização curricular. Essa 

modalidade de trabalho formativo visa romper a superposição de conteúdos e propõe 

uma articulação interdisciplinar para a realização das atividades educativas previstas 

para a realização do curso. 

Salientamos a importância da dinamização das atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão, que devem ser, ao mesmo tempo, independentes e integradas. 

Os achados de pesquisas tornar-se-ão indispensáveis para que o ensino seja 
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repensado, ocorrendo da mesma forma com as atividades de extensão. O que não 

pode persistir são atividades isoladas, de saberes construídos no âmbito das 

experiências acadêmicas da UERN ou fora dela. O Curso de Pedagogia do Campus da 

Assú da UERN, portanto, não se propõe a formar apenas o pedagogo para o espaço 

escolar, mas um profissional capaz de atuar em diversos âmbitos educativos, 

respondendo às diversas demandas e exigências de uma sociedade cada vez mais 

complexa. 

Para tanto, precisa estar preparado para enfrentar, com criatividade e 

competência, os problemas do cotidiano: ser flexível e tolerante, ter espírito crítico, 

estar atento às questões decorrentes da diversidade cultural que caracteriza nossa 

sociedade, desenvolvendo responsabilidade social, atitude ética e comprometida com 

a melhoria da finalidade de ensino da nossa região, e, consequentemente, do nosso 

país. 

 

1.4 NECESSIDADES FORMATIVAS  

 

Para identificar as necessidades formativas dos cursos de Pedagogia da UERN, 

adotamos o modelo de discrepâncias sugerido por Kauffman (apud RODRIGUES e 

ESTEVES, 1993), cuja intenção é encontrar as lacunas ou “brechas” formativas em 

relação às exigências estabelecidas pelo sistema educacional (situação ideal), e a atual 

formação implementada pela faculdade de educação (situação atual), de modo a 

compormos o diagnóstico das nossas necessidades formativas (possibilidades de 

mudanças). 

A investigação das necessidades formativas foi realizada em quatro etapas: 

estudos da documentação legal sobre as novas diretrizes curriculares, assim como de 

investigações existentes sobre o Curso de Pedagogia da UERN; discussão com 13 

(treze) professores representantes do campus central e campi avançados; discussão 

com 34 (trinta e quatro) alunos representantes do campus central, distribuídos entre os 

08 (oito) períodos do Curso; e, apreciação do corpo docente (através de reunião de 

estudos) sobre os dados coletados e analisados.     

Os estudos relativos à primeira etapa da pesquisa tomaram como base: as 

diretrizes curriculares nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2005); a 

análise da situação atual do Curso de Pedagogia da UERN, reveladas em pesquisas 
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diagnósticas envolvendo professores e alunos (BRAZ, 2006; NASCIMENTO, 

OLIVEIRA e ANDRADE, 2005; ROCHA, 2006, 2007; COSTA, 2007; SILVA, 

2007); reflexões da experiência formativa na disciplina Prática de Ensino (RIBEIRO, 

2007); e análise das produções acadêmicas de estagiários do Curso de Pedagogia 

desta universidade (BRAZ, 2007).  

Com exceção do documento que oficializa as diretrizes curriculares para o 

Curso de Pedagogia, os demais referenciais são oriundos de pesquisas no interior do 

Curso de Pedagogia da UERN (campus central e campi avançados), os quais 

possibilitaram um estudo dos seus resultados, através da análise de conteúdos, para 

inferir o diagnóstico abaixo. Face à multiplicidade de tais estudos, que se 

apresentaram com ampla variedade de metodologias, instrumentos investigativos e 

universo pesquisado, limitamo-nos a não apresentar uma análise com dados 

quantitativos. 

A análise das necessidades formativas para o Curso de Pedagogia da UERN, 

no âmbito deste estudo, centra-se nos seguintes aspectos: finalidades do Curso, 

princípios formativos, perfil do aluno e organização curricular.  

  

 Distâncias formativas entre a UERN e as exigências do sistema educacional 

 

A finalidade do atual Curso de Pedagogia não vem atendendo às expectativas 

dos alunos, uma vez que o campo de atuação restringe-se à docência nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. É importante considerar que as exigências e demandas de 

qualidade do curso ainda podem estar comprometidas em função de uma complexa 

rede de fatores que envolvem discentes, docentes, gestão administrativa, condições 

funcionais e mecanismos de vínculos com a sociedade. 

Por parte dos discentes, 45% afirmam que o motivo da escolha pelo curso de 

Pedagogia, é por ser  o curso de seu interesse, ficando os demais 55% distribuídos em 

questões como: menor concorrência, maior facilidade de ingresso no mercado de 

trabalho, influência da família e outros. Normalmente, eles já têm concorrido a 

vestibulares anteriores em dois ou três cursos na modalidade de bacharelado
3
, 

revelando, portanto, uma desmotivação inicial para a formação nessa área 

profissional.  

                                                
3
  Situação bem evidenciada no Campus Central. 
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Os desafios à investigação, à reflexão crítica, à observação, com o propósito 

de contribuírem para o exercício da prática profissional, ainda se revelam incipientes, 

uma vez que o corpo docente encontra-se em processo de aprendizado em prol de uma 

formação capaz de contemplar a diversidade sócio-cultural e articular 

pedagogicamente o ensino, a pesquisa e a extensão.  

No âmbito da gestão e funcionamento do Curso, ainda é atribuída uma atenção 

especial ao burocrático, ao imediato, ao “cumprimento de tarefas”, encobrindo 

possibilidades de ações estratégicas (no interior e exterior da UERN) de caráter 

administrativo, pedagógico e funcional, favoráveis para o alcance da finalidade do 

Curso. Os alunos registram que durante todo o Curso não são criadas oportunidades 

para estes tomarem conhecimento da organização e funcionamento curricular, dos 

seus direitos e deveres como acadêmicos, não sabem a quem recorrer para tirar 

dúvidas de ordem funcional e acadêmica, recebem pouco incentivo à participação em 

eventos científicos, e têm dificuldade de acesso a professores com qualificações 

específicas, pois estes estão sempre muito atarefados. 

Professores e alunos convergem na compreensão de que o Curso de Pedagogia 

apresenta-se com um débito histórico em seu processo formativo: frágil formação 

teórico-metodológica, desarticulação entre teoria e prática e dificuldade na 

implementação de práticas formativas de cunho interdisciplinar. Princípios esses 

reiterados nas atuais exigências formativas para o pedagogo. 

A credibilidade do curso passa pela relação da oferta do mercado de trabalho, 

bem como pela reconstrução do perfil profissional. Vale considerar, que mesmo sendo 

estabelecido como perfil do pedagogo no seu atual projeto pedagógico “a capacidade 

de construir e reconstruir conhecimentos teórico-práticos do processo educacional 

escolar”, o que vemos na realidade é a desarticulação entre teoria e prática no 

processo de formação profissional; em virtude de alguns fatores, tais como: o formato 

em grade do currículo, as condições de trabalho, a qualificação e o quantitativo do 

quadro docente, dentre outros. 

Diante disso, é possível afirmar que o curso de Pedagogia da UERN, de modo 

similar à maioria dos Cursos de Pedagogia do país ainda não conseguiu romper com a 

secular fragmentação do saber, com a linearidade dos conteúdos, com o retalhamento 

das disciplinas, com o distanciamento das práticas formativas, enfim, com um modelo 
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formativo que destoa das atuais necessidades sócio-econômicas e culturais, fato esse 

que impede o avanço para uma visão mais complexa do fenômeno educativo.   

Durante o período de observação do estágio supervisionado e da produção do 

relatório final pelos alunos, é que os professores têm acesso ao perfil daqueles que são 

considerados quase egressos do curso. Em sua minoria, são alunos que apresentam 

uma significativa formação teórica, que sabem identificar problemas socioculturais e 

educacionais, que compreendem como ocorre o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças etc.  

A maior parte dos formandos apresenta lacunas na formação, as quais são 

merecedoras de atenção para o diagnóstico das necessidades formativas: não 

adquiriram o habito da leitura; têm dificuldades de expressar, interpretar, analisar e se 

posicionar criticamente diante dos textos adotados pelos professores; desenvolvem as 

atividades de forma apressada, desinteressada e superficial; não conseguem planejar 

com autonomia e criatividade suas atividades de sala de aula; desconhecem conceitos 

básicos para trabalhar com os ensinos específicos; desenvolvem precariamente o 

raciocínio sobre as quatro operações básicas da matemática; redigem textos com 

graves erros de pontuação, acentuação e concordância (verbal e nominal), dentre 

outras. 

Deficiências como essas, presentes na formação dos formandos, vêm sendo 

acumuladas desde seu percurso na Educação Básica. Porém, não deixam de se 

configurar em um despreparo inaceitável para o licenciado, que terá como tarefa 

elementar, por exemplo, o ensino da leitura e da escrita. 

Em relação à organização curricular, as pesquisas aqui analisadas dão ênfase 

aos seguintes componentes: fluxo, integração e conteúdos das disciplinas, estágio 

supervisionado e dificuldades de cunho operacional. Há uma insatisfação 

generalizada, por parte dos alunos, em relação ao caráter de obrigatoriedade atribuído 

a quase totalidade das disciplinas ofertadas pelo curso, impedindo-lhes a 

diversificação dos estudos conforme seus interesses e necessidades.  

 Os conteúdos nucleares das disciplinas nem sempre são trabalhados nos 

programas de ensino. Há uma tendência acentuada para o ensino de conteúdos que 

englobam apenas conceitos, princípios, regras ou fatos, contribuindo para uma 

formação generalista, centrada no racional, na abstração e na distância da prática. 

Talvez essa tendência venha sofrendo influência de alguns ementários estabelecidos 

na proposta curricular, os quais explicitam conceitos, mas não evidenciam 
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procedimentos para o ensinar e o aprender.  O fato é que o curso deixa em segundo 

plano os conteúdos procedimentais de ensino, tão necessários ao estabelecimento da 

relação teoria-prática, assim como a ressignificação de valores e atitudes a partir da 

vivência acadêmica. 

  A fragmentação do fluxo curricular constitui-se em outra diferença 

apresentada entre a realidade da UERN e a proposta idealizada nas políticas públicas 

para a formação do pedagogo. O corpo docente revela dificuldades em conceituar, 

classificar e diferenciar (no fluxo curricular) os conjuntos de disciplinas denominadas 

por Anastasiou (2006) como introdutórias, fundamentos, aprofundamentos e 

específicas. Este dado constitui-se em um elemento de análise importante quando nos 

deparamos com repetições de conteúdos em disciplinas diferentes, o aparente 

distanciamento entre os conhecimentos pedagógicos, os conhecimentos didáticos e os 

conhecimentos específicos, e/ou a ausência de conteúdos relativos ao exercício da 

docência, ao longo da organização curricular. 

No tocante ao aspecto integrativo (ou não) das disciplinas, a Prática de Ensino 

I e II (estágio supervisionado) vem preponderando no grau de insatisfação de alunos e 

professores. Sua realização no último ano do curso, desarticulada das demais 

disciplinas, revela uma distância entre teoria e prática durante o processo de 

formação. Nesse momento, os alunos parecem conseguir “enxergar” melhor suas 

lacunas formativas, chegando alguns a explanar quão importante seria se pudessem 

retomar o percurso da formação. 

Merece destaque a necessidade de se pensar políticas formativas entre a 

UERN e os sistemas públicos de ensino (estadual e municipal) para garantir uma 

melhor qualidade no estágio docente. Logo, esse quadro vem desencadeando a 

necessidade de repensar a prática profissional dos professores: a Faculdade de 

Educação (enquanto gestora da formação) precisa “provocar” mais as escolas (campo 

de estágio) para um trabalho de parceria e para a co-responsabilidade com a formação 

dos graduandos. 

As dificuldades encontradas para operacionalizar não só a organização 

curricular, como o currículo em geral, são apontadas enquanto consequência da baixa 

qualidade na infraestrutura das unidades acadêmicas e de políticas administrativas da 

UERN merecedoras de revisão, tais como: acervo bibliográfico restrito e 

desatualizado; ausência de sala para oficinas pedagógicas (na maioria das unidades); 
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escassos recursos didáticos e tecnológicos; elevado número de alunos por turma; e 

sistema avaliativo ultrapassado. 

 

 Necessidades formativas para o Curso de Pedagogia  

 

Os estudos aqui analisados apontam para a necessidade do Curso de Pedagogia 

da UERN estabelecer, enquanto finalidade, uma formação que possibilite aos egressos 

atuarem na docência e na gestão de processos educativos, em espaços escolares e não-

escolares. Acredita-se que rever o curso contemplando esta finalidade poderá elevar 

seu nível de reconhecimento social, desencadeando nos alunos um maior 

envolvimento e compromisso com a profissão. 

Compreende-se que a finalidade do curso deve voltar-se para a docência como 

base da formação do pedagogo, e eleger a universidade enquanto locus formativo 

dessa docência. Neste sentido, o curso de Pedagogia da UERN, a exemplo das 

discussões em entidades da área, como a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE); Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Educação (ANPED), dentre outras, não legitima, enquanto postura 

político-acadêmica, a formação de profissionais para atuarem em cursos de Ensino 

Médio modalidade normal, multiplicando a formação docente. A ausência do 

exercício entre o ensino, a pesquisa e a extensão, nesse nível de ensino, constitui 

(dentre outros fatores) significativo entrave para o desenvolvimento profissional do 

professor, principalmente no que tange à dinâmica da relação teoria e prática, aspectos 

fundamentais da formação profissional  e da experiência humana. 

Dirigentes, professores e alunos do curso de Pedagogia da UERN manifestam 

o desejo de concorrerem para elevar a qualidade da formação docente. Para isso, 

sentem a necessidade de um planejamento acadêmico e institucional que de fato 

contemple metas, ações, avaliações (coletivas e individuais) e condições (físico-

estruturais) capazes de dar vida e ressignificar o desenvolvimento do seu projeto 

político-pedagógico, enquanto termômetro para atingirem suas finalidades. Acredita-

se que acompanhar e avaliar sistematicamente o novo currículo, favorecendo as 

possibilidades de harmonia no trabalho docente e a evolução acadêmica dos alunos, 

poderá imprimir estratégias formativas que desenvolvam um diferencial nesse 

contexto histórico.    

As dificuldades manifestas para a implementação coletiva, dos princípios 

formativos dos cursos, conduzem à necessidade de redefini-los, apreendê-los e 
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articulá-los teórico-metodologicamente aos eixos formativos, num incessante 

processo de discussão, planejamento e avaliação. Tudo leva a crer que tais 

compreensões ainda encontram-se num plano teórico, impedindo a visualização do 

dia-a-dia acadêmico guiado por esses princípios.  

Há de se estabelecer princípios formativos que não se restrinjam a atender a 

formação “ideal”, mas que deem conta de contribuir na inovação da prática formativa 

“real” do curso em discussão. 

As lacunas presentes no perfil do aluno, talvez se constituam nas necessidades 

mais complexas de serem atingidas ou minimizadas. Estamos diante de uma cultura 

historicamente já instalada no seio da educação formal (em todos os níveis de ensino), 

alimentada por elementos de cumplicidade (políticas sociais e educativas, condições 

de trabalho do professor, situação socioeconômica dos alunos etc.), agravando cada 

vez mais a busca de mecanismos para a melhoria desse perfil. No entanto, os alunos 

do Curso de Pedagogia da UERN consideram que tais lacunas podem ser amenizadas 

caso adotemos alguns procedimentos estratégicos: diagnosticar com frequência suas 

deficiências intelectuais, retomando-as através de estratégias diversificadas e em 

momentos variados; adotar mais pesquisas de campo para que os alunos inteirem-se, 

desde o início do curso, da realidade educativa escolar e não-escolar; atribuir as 

disciplinas a real importância que estas apresentam no currículo; aumentar 

oportunidades aos alunos, para o exercício de monitoria, mesmo em condição de 

voluntariado; exigir mais produções individuais, como fichamentos, resumos, 

resenhas, artigos; e auto-estabelecimento de um programa de estudos individualizados 

diariamente. 

Os professores consideram que o estabelecimento de estratégias formativas no 

âmbito da proposta curricular, bem como de mecanismos para acompanhar e avaliar a 

evolução do perfil do aluno durante o curso, poderá ser útil para rever as 

metodologias de ensino adotadas, organizar atividades de caráter interdisciplinar, 

planejar situações de aprendizagem que articulem e mobilizem os diversos saberes da 

formação, de modo a transferi-los para situações da docência em espaços escolares e 

não-escolares; enfim, refletir sobre o desenvolvimento de competências e habilidades 

dos alunos, baseado na diversidade, no compromisso e na ética, sem abdicar da 

disciplina e do rigor, tão decisivos aos estudos.         
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Professores e alunos anseiam por uma organização curricular do curso de 

Pedagogia que dê conta de incorporar seus princípios formativos, que possibilite 

estudos de conhecimentos básicos à profissão e que contemple a diversificação dos 

estudos em todas as suas atividades formativas. 

As possibilidades de múltiplas atuações profissionais do pedagogo na 

contemporaneidade exigem a interação não somente com crianças, mas também com 

jovens e adultos em espaços escolares e não-escolares. A Faculdade de Educação da 

UERN, ou melhor, os cursos de Pedagogia no Brasil, estão diante de algo novo e, 

portanto, desconhecido. 

Neste contexto, a inovação da sua organização curricular impõe um trabalho 

coletivo e contínuo de rever suas tradições, atentando para as possibilidades de 

procurar ressignificar os conhecimentos existentes, incorporar novos conhecimentos, 

desfazer-se daqueles que não dão conta de compreender a nova concepção de 

docência e estabelecer a junção de conhecimentos que até então pareciam estar em 

campos de discussões antagônicos. 

Acreditamos que uma necessidade imprescindível ao enfrentamento do “novo” 

é a clareza e a consciência do papel que cada disciplina e cada atividade curricular 

deve exercer na formação do aluno, de modo a encontrarmos conexões com o objeto 

da formação e vínculos com outras disciplinas inerentes a determinado campo do 

saber.  

Estabelecer os conhecimentos necessários à formação através de um elenco de 

disciplinas com seus respectivos ementários, mostra-se, em nossa realidade educativa, 

insuficiente para a conquista de uma formação mais sólida. Há de se pensar 

coletivamente na função de cada disciplina para a formação, seus conteúdos nucleares 

e seu “saber fazer” favorável a uma aprendizagem ativa, significativa e interativa, 

capaz de desenvolver o processo de pensamento superior dos alunos.  

As necessidades relativas ao estágio profissional ganham um maior impacto de 

preocupação quando o pedagogo é chamado a atuar em espaços escolares e não 

escolares, ao mesmo tempo em que as diretrizes curriculares (em nome da 

flexibilização dos cursos) não estabelecem critérios de organização e avaliação para 

esta atuação. Aqui, é premente um estudo aprofundado das novas funções atribuídas 

ao pedagogo, frente às demandas institucionais e suas respectivas funções requeridas 

no mercado local de trabalho, de modo a estabelecer parâmetros para o exercício da 
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prática docente, num patamar compatível ao reconhecimento da formação 

profissional.   

Embora os cursos de Pedagogia da UERN sejam detentores de um salutar e 

promissor quadro docente, com formação e qualificação diversificada (Educação, 

Geografia, Letras, História, Biologia, Psicologia, Sociologia, etc.), ainda não sabemos 

“tirar proveito” pedagógico para focarmos a realidade educativa como essa se 

apresenta de fato: complexa, dinâmica e contraditória. Esta necessidade impõe-nos 

um desafio: estabelecer estratégias de acompanhamento e avaliação do novo 

currículo, se de fato propomo-nos à mudança e ao avanço na qualidade formativa do 

curso de Pedagogia da UERN.  
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IIII  ––  CCOONNCCEEPPÇÇÕÕEESS  TTEEÓÓRRIICCOO--MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS 

 

2.1 - PERFIL DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO  

Definir o perfil do profissional que pretendemos formar no Curso de 

Pedagogia da UERN requer, entre outros aspectos, a consideração dos mais de 25 

anos de debates e de lutas em função da superação dos desafios educacionais 

brasileiros, conforme as iniciativas desenvolvidas no País. Neste sentido, não se pode 

negligenciar, por exemplo, a contribuição da Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE, 2007) e do Fórum de Diretores de 

Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORUMDIR, 2007). Assim sendo, o presente Projeto busca fundamentação, por um 

lado, nas formulações das referidas entidades e, por outro, nas elaborações oriundas 

do campo da pesquisa educacional, principalmente no que diz respeito à prática 

docente, em especial na escola, mas também em outros espaços onde a prática 

educativa se faz necessária e se realiza como práxis. 

A base epistemológica constituída por tais contribuições subsidia, 

inicialmente, à delimitação dos conceitos no sentido de compreender o campo 

educativo de forma cientificamente orientada e, em seguida, norteia a descrição do 

tipo de profissional apto a desempenhar as atribuições inerentes ao aludido campo. 

Portanto, tem-se em perspectiva uma dupla dimensão: teórica e prática, como 

manifestação da ação pedagógica. Desta maneira, ao concebermos a Pedagogia como 

esfera do conhecimento que define conceptualmente o processo educacional, estamos 

em acordo com os seguintes instrumentos normativos do Conselho Nacional de 

Educação (CNE): os Pareceres nº. 05, de 2005, n.º 01, de 2006, e a Resolução n.º 01, 

de 2006. 

Todos estes documentos, ao tratarem do saber-fazer do profissional da 

Pedagogia, realçam a sua atividade como uma construção pensada em função dos 

contextos de interação entre os seres humanos no seu processo de socialização. Como 

consequência, isto significa que deve ser proporcionada a esse profissional uma 

formação, seja em caráter inicial ou continuada, que o habilite a atuar na diversidade 

de instituições onde ocorram interações, sendo a escola a de maior relevo entre elas, 
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mas também considerando as indústrias, os hospitais e/ou clínicas, tribunais e outros 

espaços quaisquer em que se necessite da intervenção educacional. 

Sendo, pois, a teoria e a prática duas dimensões integradas e inseparáveis no 

contexto que se acaba de mencionar (e não só), há de se compreender o ato educativo 

como práxis marcadamente intencional e que se consubstancia através de um fazer 

profissional que, para ser efetivo em seus propósitos, demanda diálogo e atenção à 

autonomia/emancipação dos sujeitos envolvidos, como condição para que eles se 

expressem genuinamente. Desse modo, a docência será aqui considerada como o 

fundamento da formação e da identidade do Pedagogo, refletindo na e sobre a prática 

educativa – o seu sentido, ressaltando-se que a primeira não se restringe unicamente 

às ações em sala de aula no ambiente escolar. 

De acordo com o artigo 4.º da Resolução n.º 01, de 2006, do CNE, que define 

a finalidade do Curso de Pedagogia e, consequentemente, as competências 

profissionais que deverão ser propiciadas ao formando, o perfil do egresso deve 

atestar a sua capacidade de exercitar, de forma integrada e indissociável, a docência, a 

gestão dos processos educativos escolares e não-escolares, bem como a produção e 

difusão do conhecimento científico e tecnológico. É afirmado o seguinte: 

Art. 4.º - O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à 

formação de professores para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino, englobando: 

I - Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias do setor da educação; 

II - Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

III - Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

Como se pode perceber, a Resolução coloca em evidência alguns elementos 

essenciais a serem considerados na elaboração de uma proposta como a presente. 

Assim, este Projeto concebe a formação do licenciado em Pedagogia como uma ação 

direcionada pelo trabalho pedagógico, realizado tanto nos espaços escolares como nos 

não-escolares, tendo como referência a docência. Ao mesmo tempo, tem em conta que 

o processo pedagógico é construído a partir de relações sociais, étnico-raciais e 
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produtivas que exercem influência sobre os conceitos, princípios e objetivos da 

Pedagogia. Isto implica dizer, em conformidade com o Parecer do CNE, que:  

A docência, tanto em processos educativos escolares como não-

escolares, não se confunde com a utilização de métodos e técnicas 

pretensamente pedagógicos, descolados de realidades históricas 

específicas. Constitui-se na confluência de conhecimentos oriundos 

de diferentes tradições culturais e das ciências, bem como de 

valores, posturas e atitudes éticas, de manifestações estéticas, 

lúdicas, laborais (Parecer CNE/CP n.º 05/2005, p. 7). 

Portanto, o sentido da docência “se articula à ideia de trabalho pedagógico, a 

ser desenvolvido em espaços escolares e não-escolares” (AGUIAR et alii, 2006, p. 

830). Por isso, a formação do Pedagogo na UERN terá como foco principal a práxis. 

Isto se justifica porque a noção de práxis, como ação e reflexão do ser no 

sendo, põe em destaque as finalidades do trabalho a ser realizado pelo Pedagogo, as 

quais visam à mediação para a construção reflexiva de saberes (cf. THERRIEN, 

1997). Desse modo, a formação é considerada como processo de aprendizagem de 

uma função eminentemente profissional e que buscará fomentar a compreensão no 

formando, em seu fazer, da ação pedagógica como uma construção permanente tendo 

em vista a emancipação social e a autonomia profissional. Logo:  

Para a formação do licenciado em Pedagogia é central o 

conhecimento da escola como uma organização complexa que tem a 

função social e formativa de promover, com equidade, educação 

para e na cidadania. (...) Também é central, para essa formação, a 

proposição, realização, análise de pesquisas e a aplicação de 

resultados, em perspectiva histórica, cultural, política, ideológica e 

teórica, com a finalidade, entre outras, de identificar e gerir, em 

práticas educativas, elementos mantenedores, transformadores, 

geradores de relações sociais e étnico-raciais que fortalecem ou 

enfraquecem identidades, reproduzem ou criam novas relações de 

poder (...). Finalmente, é central a participação na gestão de 

processos educativos, na organização e funcionamento de sistemas e 

de instituições de ensino, com a perspectiva de uma organização 

democrática, em que a co-responsabilidade e a colaboração são os 

constituintes maiores das relações de trabalho e do poder coletivo e 

institucional, com vistas a garantir iguais direitos, reconhecimento e 

valorização das diferentes dimensões que compõem a diversidade 

da sociedade, assegurando comunicação, discussão, crítica, 

propostas dos diferentes segmentos das instituições educacionais 

escolares e não-escolares (Parecer CNE/CP n.º 05/2005, pp. 6-7). 

Nesta direção, aspiramos à formação de um profissional que seja capaz de 

dominar esses saberes acima referidos e que possa transformá-los, reconfigurando-os 
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a cada contexto em que suas funções sejam requisitadas, sempre por meio de uma 

postura ética, a qual deverá ser a sustentação da sua práxis. Assim, o domínio de 

saberes, a transformação de saberes e a atuação ética constituir-se-ão elementos 

essenciais no processo de uma formação de qualidade desse profissional no âmbito da 

UERN, haja vista a busca pelo desenvolvimento consciente da ação e da reflexão 

sobre a realidade educativa. 

Vale salientar que, embora a noção de qualidade seja passível de muitas 

significações, estamos convictos de que é possível estabelecer princípios, tais como 

democracia, flexibilidade, contextualização, reflexão-ação, interdisciplinaridade, 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, para determinar a qualidade da 

formação do Pedagogo na UERN. Neste sentido, buscaremos ainda tomar como base 

a intencionalidade presente nos espaços educativos onde atuará o futuro Pedagogo, a 

fim de estabelecer, com ele e com os atores que compõem esses espaços, a construção 

e o aprofundamento de uma compreensão sobre o agir educativo, tal como sugerem as 

próprias DCN/Pedagogia. 

Assim sendo, ao tentar estabelecer um significado entre o que aprenderá no 

curso de Pedagogia e o que fará dentro e fora da escola, o Pedagogo deverá ser capaz 

de ressignificar essa aprendizagem em função de sua atividade junto aos outros 

sujeitos com os quais estabelecerá uma relação profissional e educativa. Esperamos, 

desse modo, que tal ressignificação tenda a ser influenciada pela diferença entre as 

lógicas da prática, com suas relações e sentimentos, e as lógicas controladoras das 

técnicas e planos educacionais. Por isso, o Curso deverá também promover uma 

reflexão sobre a condição ética do profissional da Pedagogia, sobre o que o move para 

sua atividade e em que condições ele irá desenvolvê-la. 

Isto se justifica porque o direcionamento dado aos processos de gestão 

pedagógica e de ensino-aprendizagem, ao abarcar tomadas de decisões e intervenções 

de caráter político-ideológico, é suscetível de afetar a concepção de vida e de mundo 

dos sujeitos neles envolvidos. Importa, portanto, ter em atenção que a tríplice relação 

com o saber que buscamos operacionalizar – o domínio de saberes, a transformação 

de saberes e a atuação ética – tece as características eminentemente profissionais do 

trabalho do Pedagogo, sistematizadas como se segue: 
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 Atuação na docência da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, nos estabelecimentos públicos 

e privados de ensino; 

 Empreendimento da pesquisa científica, principalmente nas áreas básicas de 

sua formação, docência, gestão educacional e áreas correlatas, incorporando, 

criativa e coletivamente, os produtos desse processo reflexivo em outras 

instâncias sociais onde a educação ocorra; 

 Atuação no âmbito da Gestão Educacional, de modo a subsidiar os Sistemas 

de Ensino no que concerne ao planejamento, coordenação, organização, 

avaliação e implementação de programas e projetos educativos, mediante as 

demandas dos contextos locais; 

 Atuação na articulação entre a escola e a sociedade, analisando e executando 

projetos educativos advindos das parceiras com Sistemas de Ensino, 

Empresas, Escolas e outras instituições. 

Diante da delimitação destas atribuições, torna-se mais evidente a 

configuração da Pedagogia como a ciência da educação, haja vista seu alcance 

extrapolar o universo escolar. Assim, seu objeto de estudo aponta para as práticas 

educativas, delineadas a partir das relações com o aprender e o saber, bem como com 

o contexto sócio-histórico no qual a educação está envolvida. Portanto, o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da UERN tem como meta formar o Pedagogo de modo 

integral para atuar na docência da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, bem como na gestão dos processos 

educativos, escolares e não-escolares, e na produção e difusão do conhecimento do 

campo educacional. 

Para atuar  nos mais diferentes espaços e momentos da prática educativa, 

sejam esses formais ou não-formais, a experiência do Pedagogo deve se tornar sempre 

uma referência para a reflexão. Em outras palavras, e como já assinalado, esperamos 

que a prática desse profissional não esteja dissociada da teoria e, por isso, deverá ser 

práxis. Enfim, o perfil do Pedagogo a ser formado pela UERN requer que ele esteja 

habilitado para tratar das demandas da atuação docente, dos desafios postos pela 

prática educativa em diferentes contextos e da gestão educacional. 
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2.2 - OBJETIVOS DO CURSO 

GERAL: 

 Formar pedagogos para atuarem na docência da educação infantil, dos anos 

iniciais do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos e na gestão 

dos processos educativos, em espaços escolares e não escolares que 

impliquem o trabalho pedagógico. 

ESPECÍFICOS: 

 Estabelecer diálogo entre a área pedagógica e as demais áreas de 

conhecimento, com o propósito de favorecer o planejamento, a execução, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades, projetos e 

experiências educativas próprias da atuação docente; 

 Desenvolver o processo de compreensão sobre a criança, o jovem e o adulto 

inseridos no contexto social e cultural, de forma a contribuir para seu 

desenvolvimento humano nas dimensões física, psicológica, intelectual, ética, 

cultural, social, dentre outras; 

 Estimular o comprometimento com a ética e a organização democrática da 

sociedade, com a finalidade de desenvolver estratégias interventivas frente aos 

problemas socioculturais e educacionais, propondo respostas criativas às 

questões da qualidade de ensino e medidas que visem à superação da exclusão 

social; 

 Orientar o desenvolvimento de metodologias e materiais pedagógicos 

adequados à utilização das tecnologias da informação e da comunicação de 

maneira a beneficiar a produção e difusão do conhecimento científico-

tecnológico do campo educacional; 

 Propiciar formação do pedagogo por meio da articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, compreendendo a apropriação e a produção do 

conhecimento inerente à natureza das práticas educativas escolares e não -

escolares.  
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2.3 - COMPETÊNCIAS, ATITUDES E HABILIDADES 

Em conformidade com a Resolução do CNE/CP N. 01/06, Art. 5º, o egresso 

do Curso de Pedagogia da UERN, deverá estar apto a: 

 atuar com ética e compromisso, visando a construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

 fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria e buscam a educação para 

jovens e adultos; 

 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; 

 reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

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

 aplicar modos de ensinar diferentes linguagens – Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma 

interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, 

particularmente de crianças; 

 relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 

informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens 

significativas; 

 promover e facilitar relações de cooperação entre a escola, a família, a 

comunidade e outras instituições educativas; 

 identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

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

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

culturais, religiosas, políticas, dentre outras; 

 demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes 

sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, dentre outras; 
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 desenvolver  trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

 participar da gestão das instituições em que atuem enquanto estudantes e 

profissionais, contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

 participar da gestão das instituições em que atuem planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais em ambientes 

escolares e não-escolares; 

 realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre seus 

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

experiências não-escolares; sobre processos de ensinar e aprender em 

diferentes meios ambiental/ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre a 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

 utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 estudar e aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 

legais as quais lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado 

de sua avaliação às instâncias competentes.  

 

2.4 – PRINCÍPIOS FORMATIVOS 

A concepção aqui atribuída a princípios formativos refere-se às proposições 

básicas que fundamentam a formação do pedagogo, as quais servem de alicerces e 

parâmetros para orientar e inspirar a organização do Curso de Pedagogia, bem como 

seu processo de implementação e acompanhamento. 

2.4.1 - Relação Teoria e Prática 

Esta proposta curricular rompe com a clássica proposição de que a teoria 

precede à prática, dicotomizando um enfoque globalizado no currículo e assume a 

concepção da relação entre teoria e prática atribuindo à práxis sua categoria fundante. 

A partir da práxis, a prática é compreendida como ponto de partida e de chegada do 

trabalho intelectual, mediada pela ação educativa que integra estas duas dimensões 

(FREIRE, 1981). 
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A docência é uma profissão que se aprende desde que se entra na escola pela 

primeira vez, através da observação do comportamento dos professores. O aluno, 

quando chega ao processo de formação inicial, leva não somente seus conhecimentos 

prévios sobre a prática docente, como também uma epistemologia, da qual irá utilizar-

se para construir seus conhecimentos sobre a sua profissão. Neste sentido, “a 

pretensão de integrar ambos os conhecimentos em um só tipo escolar, ou a de fazer o 

conhecimento escolar substituir o cotidiano, dificilmente dará resultado, além de ser 

muito questionável” (RODRIGO, 1998, p. 235). 

Um dos pontos centrais desse debate está em conceber os programas 

formativos como espaços legítimos das relações sociais e formas de socialização de 

conhecimentos, desafiando o futuro profissional do ensino, como agente privilegiado 

na formação dos processos educativos intencionalmente adotados pelas escolas, a 

rever, de forma reflexiva e crítica, sua práxis docente, enquanto um dos mecanismos 

para garantir seu desenvolvimento profissional. 

Lucarelli (2001) alerta que a articulação teoria e prática como inovação na 

formação inicial do educador manifesta-se na prática profissional, bem como em 

estratégias pedagógicas. Na prática profissional, através da resolução de problemas 

significativos presentes no cotidiano docente, cujo desafio está em reconhecer 

determinadas características da profissão em diferentes condições históricas. Isto 

possibilita identificar e refletir o quanto as práticas pedagógicas “tradicionais” fazem-

se ainda presentes no cotidiano, ao mesmo tempo em que se evidenciam a distância, 

na maioria dos casos, de características pedagógicas que expressem uma atuação 

docente numa perspectiva mais emergente. 

As estratégias pedagógicas para articular teoria e prática emergem de 

momentos relativos à construção de conhecimentos interdependente, num verdadeiro 

processo dialético, no qual destaca-se a alternância de espaços dedicados ao 

tratamento teórico dos temas, com outros onde a análise da realidade e a prática sobre 

ela também geram reflexões, indagações e questionamentos teóricos. Sendo assim, as 

situações de aprendizagem requerem a inclusão de espaços curriculares e situações de 

ensino e aprendizagem que proporcionem a reflexão na ação e propicie a realização 

de uma prática-reflexiva, na qual o aluno assuma um perfil profissional, de acordo om 

a realidade de trabalho que encontrar, entendendo as situações diversificadas que os 

profissionais enfrentam quando atuam em diferentes contextos. 
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Segundo Freire (1979), conhecer os níveis de pensamento dos alunos, suas 

habilidades, seus sentimentos, pode favorecer um ensino efetivo, uma vez que a praxe 

resgata seus problemas em torno de temas geradores da sua vida cotidiana (aqui 

especificamente problemas relacionados ao ensinar e ao aprender) e em função dos 

estudos acadêmicos, o conteúdo de ensino é apurado dialogicamente com os alunos, 

relacionando o epistemológico à realidade. 

Nessa perspectiva, a articulação, teoria e prática na formação inicial do 

professor aponta para formas alternativas da didática. Uma simples atividade de 

exemplificação pode desencadear um significado diferente para os alunos, desde que 

o conteúdo e o tipo de aprendizagem que se pretende estejam sintonizados com o 

desenvolvimento de determinadas estruturas do processo de cognição humana 

(ensinar e aprender conceitos, por exemplo, requer estratégias didáticas diferentes 

para o ensinar e o aprender procedimentos ou habilidades de estudo): estas estruturas 

inserem-se em outras mais complexas, como a resolução ou a produção de situações 

problemas, ou a análise crítica de outras produções, promovendo, assim, situações de 

aprendizagens mais complexas, que demandam o pensamento crítico e reflexivo do 

aprendiz. 

Esses pontos em comum, que estabelecem a relação teoria e prática relativa 

ao ensinar e o aprender na universidade, constituem-se enquanto essência deste Curso, 

uma vez que a Pedagogia é compreendida como a teoria da prática educativa. 

2.4.2 – Contextualização 

A formação do Pedagogo, na perspectiva do profissional da Educação 

anunciada pelas DCN/Pedagogia (BRASIL, 1999), pressupõe, segundo Aguiar et alii 

(2006), a solidez de uma formação teórica, “alicerçada no estudo das práticas 

educativas escolares e não-escolares e no desenvolvimento do pensamento crítico, 

reflexivo fundamentado na contribuição das diferentes ciências e dos campos de 

saberes que atravessam o campo da Pedagogia” (pp. 832-833). Nesse sentido, o 

currículo do Curso e sua organização precisam ser repensados de modo a integrar 

disciplinas, situar saberes e abrir inúmeras possibilidades para a construção efetiva do 

conhecimento na área. 
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Ao tomarmos o princípio da contextualização como alvo de nossa reflexão, 

podemos dizer que ele é o responsável por orientar a organização do currículo na 

devida adequação dos conteúdos às características regionais e locais onde se 

desenvolve. Essas características são importantes na medida em que guardam relações 

com a vida dos formandos, permitindo que o currículo transforme-se em um 

confronto saudável entre os saberes: tanto os dos estudos básicos quanto os do 

aprofundamento e diversificação de estudos. Por conseguinte, é a contextualização 

que nos permitirá pensar o currículo com base em uma ideia distante daquela em que 

o mundo está organizado pela certeza do conhecimento, pela medida e definição 

precisa das coisas, fugindo à experiência confusa, vaga e incerta do sujeito humano. 

Com base nessa orientação, o princípio da contextualização leva-nos a 

entender também que o Curso de Pedagogia, ao invés de considerar a docência como 

um fim, toma-a como base para ampliar o desenvolvimento profissional do pedagogo. 

Isto se explica pelo fato de que a aprendizagem do sujeito é situada e, por isso, o 

futuro profissional precisa entender, tal como sugere Oliveira-Formosinho (2007), a 

pedagogicidade existente tanto nos espaços quanto nos materiais com os quais se irá 

trabalhar. Afinal, segundo a autora, “esses elementos são importantes para criar outra 

visão da criança e do professor, do ensinar e do aprender” (p. 23). 

Nesse sentido, a escola torna-se para o educador em formação mais que um 

espaço físico: ela se constituirá em um contexto social no qual circulam metas, 

memórias, valores e intencionalidades múltiplas. Ora, se a cultura é inseparável do 

contexto, como nos diz Oliveira-Formosinho (idem), então a escola funciona como 

um dos seus elementos e, por isso, torna-se também espaço de formação. Assim 

sendo, quanto mais relações forem estabelecidas pelo currículo entre os espaços 

educativos e os futuros educadores, melhores poderão ser vislumbradas as 

possibilidades de desenvolvimento profissional desses sujeitos. Além da criação 

desses significados, o princípio da contextualização preocupa-se com o fato de que o 

formando deve ser capaz de ampliar suas ações para outros espaços que vão além do 

chão da sala de aula. 
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2.4.3 – Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade é uma categoria em definição e em processo de 

elaboração. É complexa e seu entendimento requer que se alicerce nas mais íntimas 

inter-relações, porque a interdisciplinaridade, como diz Fazenda (1993), é busca, é 

pesquisa, é comunicação, é síntese. 

O enfoque interdisciplinar, compreendido como uma busca da construção de 

uma visão holística e dialética da realidade – esta vista como dinâmica e em 

permanente vir a ser, manifesta-se no contexto da educação como uma contribuição 

para a reflexão e o encaminhamento de solução às dificuldades relacionadas ao ensino 

e à pesquisa. No campo da pedagogia, Luck (2003, p. 59-60) compreende que o 

enfoque interdisciplinar “emerge da compreensão de que o ensino não é tão somente 

um problema pedagógico e sim um problema epistemológico”. Este se apresenta 

como possibilidade de promover a superação da dissociação das experiências 

escolares entre si, como também delas com a realidade social e com que é discutido 

nas universidades. 

No campo da produção do conhecimento científico, a interdisciplinaridade é 

chamada a contribuir para superar a dissociação do conhecimento produzido e para 

orientar a produção de uma nova ordem de conhecimento. E no ensino constitui uma 

das condições para a melhoria da sua qualidade, por orientar-se na perspectiva da 

formação integral do homem. Posto isso, pesquisa e ensino contribuem para que o 

indivíduo assuma uma postura crítica perante os desafios sociais, por meio de uma 

abordagem interdisciplinar entre o conhecimento acumulado e as situações do 

cotidiano. 

Desvendar a realidade é, então, o compromisso do pesquisador. Na prática, 

tal constatação abre espaço para o debate sobre o papel do educador para além da 

natureza social de sua profissão, resultante da transformação de sua práxis e dos 

diversos saberes instituídos. Para tanto, a formação do educador pesquisador depende 

necessariamente de “saber modificar velhas concepções e procedimentos inadequados 

que impedem o rigor teórico-prático, desvirtuando as análises dos fenômenos sociais, 

culturais e políticos” (CALAZANS, 2002, p. 60). Nesta perspectiva, educar e 

pesquisar ultrapassa a noção de diálogo apenas como instrumento de trabalho. A 

finalidade do aprendizado é resultado da interação entre as pessoas. 
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Nesse caso, passamos da ideia de ensinar o que se sabe, para descobrir o que 

não se sabe, de forma a pensar na possibilidade de fazer com que o professor e o 

aluno convertam-se em aprendizes permanentes. Aqui, professor e aluno partilham da 

mesma experiência: descobrem e criam o que aprendem. 

Há uma necessidade de preparar os alunos para serem produtores e criadores 

de conhecimentos, de maneira que a educação, como partilha na construção de 

saberes, perceba o momento de ousar. Isso requer desde cedo uma formação e 

aceitação da pesquisa educacional que oportunize o desenvolvimento da capacidade 

crítica, em que o aluno, ao encontrar um problema, seja capaz de formular e avaliar as 

hipóteses, dado o estímulo das novas descobertas. 

Na verdade, é reforçar quão prazeroso é desvendar o mundo, o outro, a 

experiência interativa do cotidiano. A pesquisa, a fundamentação teórica, a coleta e o 

tratamento das informações, o compromisso e o interesse do pesquisador traduzem 

um processo formal e sistemático de desenvolvimento da prática investigativa, 

importante ao aluno na sua iniciação científica, na graduação. 

2.4.4 – Democratização 

O formando em Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades o qual deverá estar pautado em princípios possibilitadores de consolidar o 

exercício da profissão, dentre os quais se destaca a democratização. Entende-se esse 

princípio como a possibilidade de oferecer ao formando as condições adequadas para 

a participação na gestão do processo educativo, considerando-se a compreensão de 

seu papel como sujeito que se insere numa dada realidade de maneira crítica, 

participativa e transformadora. 

Democratizar o ensino no Curso de Pedagogia não se limita apenas à oferta 

de vagas. Numa compreensão mais ampla, de acordo com as Diretrizes Curriculares, 

direciona-se para a formação de um profissional habilitado para: o conhecimento da 

escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para e 

na cidadania; a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigação de 

interesse da área educacional; a participação na gestão de processos educativos e na 

organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. 

A abrangência do documento leva ao entendimento de que o princípio da 

democratização permite ao formando em Pedagogia compreender a educação em sua 
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dimensão formadora e transformadora, a qual resulta no acesso às possibilidades de 

desenvolvimento integral do homem, tendo em vista os aspectos individual e social, 

que encontram na escola, o lócus de preparação do sujeito que a sociedade 

tecnológica requer, ou seja, um cidadão crítico, reflexivo e capaz de transformar a 

realidade na qual se insere. 

A competência do profissional que se pretende formar deve estar pautada em 

princípios de ética democrática que revelem a dignidade humana, a justiça, o respeito 

mútuo, a participação, a responsabilidade, o diálogo e a solidariedade que permitam 

ao indivíduo atuar tanto como profissional quanto como cidadão. Esse entendimento é 

revelador de que a universidade só tem sentido se ela tiver, efetivamente, uma prática 

social interventiva na realidade, firmada no compromisso de transformá-la. 

Na avaliação de Graciani (2006), não há mais sentido para as universidades 

somente construir grandes teses, num país de analfabetos. Segundo a autora, é preciso 

atentar para a importância do compromisso social com a formação, com a 

investigação, para que isso possa realmente se reverter na mudança que a sociedade 

precisa, pois possibilita conhecer de perto a realidade em que o pedagogo vai atuar. 

A formação do pedagogo que atuará nessa sociedade deve estar voltada para 

a conscientização de que “a escola é uma instituição social que apresenta unidade em 

seus objetivos (sócio-políticos e pedagógicos), interdependência entre a necessária 

racionalidade no uso dos recursos (materiais e conceituais) e a coordenação do 

esforço humano coletivo” (LIBÂNEO, 2001, p. 78). Considera-se, então, que a 

formação do pedagogo não pode divergir dos objetivos básicos da escola e da 

educação, os quais dizem respeito à construção do conhecimento e ao 

desenvolvimento de capacidades intelectuais, sociais, éticas e afetivas. 

2.4.5 – Flexibilização 

Segundo Ferreira (1999), a flexibilização é o ato de tornar algo flexível, ou 

seja, algo que se adapta às circunstâncias, que não é rígido. As mudanças ocorridas no 

mundo contemporâneo através do processo de globalização colocam às universidades 

algumas questões fundamentais para a formação dos profissionais desse novo milênio: 

além de formar profissionais que venham atender às mudanças nas relações de 

trabalho e de produção, é preciso que estes estejam aptos a intervir e contribuir na 

mudança da realidade, buscando a construção de uma sociedade mais justa e 
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democrática e isto exige que se adote o princípio da flexibilização enquanto 

mecanismo para acompanhar as mudanças vigentes e as demandas advindas da 

sociedade por uma formação de profissionais críticos e cidadãos. 

Nossa compreensão da flexibilização curricular está em permitir ao aluno 

uma participação mais ativa na sua formação. Trata-se de uma proposta que aponta 

para outras formas de interação, de atuação, de ensino, de aprendizagem, que não 

mais se restrinja ao espaço da sala de aula, mas projete-se para outras possibilidades 

geradoras de “uma visão crítica que permite ao aluno extrapolar a aptidão específica 

do seu campo de atuação profissional” (CARVALHO; SANTOS, 2004, p. 86). A 

concretização da flexibilização curricular nesta proposta aponta para duas 

perspectivas principais: a flexibilização vertical e a flexibilização horizontal. 

A flexibilização curricular vertical se expressa através da organização dos 

conhecimentos em núcleos de estudos (básico e aprofundamento), os quais 

possibilitam, gradativamente, a apropriação de saberes e competências inerentes à 

atuação do pedagogo, seja em espaços escolares, seja em espaços não-escolares. O 

caráter da flexibilização vertical revela-se ainda na oportunidade de o aluno optar por 

aprofundar conhecimentos requeridos a determinadas áreas de atuação, como também 

na possibilidade de cada componente curricular (disciplinas/atividades) propiciar uma 

formação voltada para a criatividade e a criticidade, subsidiada pela 

interdisciplinaridade, enquanto exigência para contribuir com a qualidade da 

formação inicial do professor. 

A flexibilização horizontal perpassa o ensino, a pesquisa e a extensão, no 

sentido de inserir o aluno em atividades acadêmicas diversas (denominadas de estudos 

integradores), que vão além daquelas concernentes ao espaço da sala de aula. São 

atividades como: participação e atuação em eventos científicos e culturais, seminários, 

monitorias, oficinas pedagógicas, palestras, grupos de estudos, dentre outros. 

Através do princípio da interdisciplinaridade, busca-se a interação entre as 

diversas áreas do saber, permitindo ao aluno um conhecimento global, rompendo com 

a fragmentação do processo do conhecimento. È evidente que não estamos negando as 

especialidades de cada disciplina, mas é preciso que se entenda que a produção do 

conhecimento pressupõe o diálogo entre os componentes curriculares visando 

contribuições mútuas. Portanto, a Universidade, em especial os cursos de Pedagogia 

da UERN, precisa se aproximar mais da sociedade, estar atenta às mudanças e 

contribuições para a construção de alternativas, bem como para a formação de novos 
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profissionais com habilidades e competências capazes de intervir nos problemas 

relativos à sociedade contemporânea e, particularmente, à sociedade local. 

2.4.6 - Articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

A formação de indivíduos em uma perspectiva acadêmica, profissional e 

cidadã tem sido amplamente discutida nas instituições de ensino superior. No bojo 

dessas discussões apresenta-se como consenso a formação alicerçada em atividades de 

ensino, pesquisa e de extensão. A pesquisa, princípio indispensável da formação 

profissional, constitui-se em mecanismo necessário à produção de conhecimentos que, 

em interação com o ensino e práticas extensionistas, integra conhecimentos teóricos a 

atividades práticas, contribuindo com o processo de transformação da sociedade. 

Na sociedade contemporânea, a formação acadêmica precisa articular uma 

competência científica, proporcionada através da apropriação dos conhecimentos que 

fundamentam uma dada ciência, processo que requer domínio da evolução histórica 

da respectiva ciência, domínio dos métodos e linguagens, em cuja base de 

fundamentos pode-se construir o aprender a aprender, condição para o exercício 

profissional criativo e busca permanente à atualização. 

O processo de construção do conhecimento no espaço da formação 

acadêmica exige que seja oportunizado aos que dela participam a capacidade de 

“ampliar a percepção da realidade” através da articulação entre práticas investigativas, 

disciplinas e projetos de intervenção, a qual conduz a uma formação de múltiplas 

abordagens, tendo em vista que a complexidade do processo educacional não é 

específica de um Componente curricular, nem de momentos dicotômicos entre teoria 

e prática, no processo de formação. 

Observa-se que, no contexto atual, os cursos de Pedagogia da UERN 

precisam romper com a estrutura curricular rígida, disciplinar e fragmentada, expressa 

em uma sequência hierarquizada de conteúdos muitas vezes descritivos, que não 

estabelecem entre si um diálogo, nem tão pouco rompe com a dicotomia entre teoria e 

prática, contrapondo-se a uma realidade complexa e interdependente. Nesse enfoque, 

prima-se por uma estruturação curricular que proporcione a articulação permanente do 

tripé ensino-pesquisa-extensão, permitindo a incorporação de formas diversificadas de 

aprender.   
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IIIIII  ––  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  CCUURRRRIICCUULLAARR 

 

3.1 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

A organização curricular está baseada na finalidade de garantir ao aluno, não 

somente a inscrição em ofertas de componentes curriculares, mas em  atividades que 

estejam sustentadas por princípios formativos, como: interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilidade, relação teoria e prática, democratização e articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Com esta finalidade, a estrutura curricular é capaz de propiciar uma 

formação mais dinâmica para o aluno e ao mesmo tempo, mais próxima do estudo dos 

fenômenos que constituem a realidade educacional. Esta estrutura está organizada 

através de Eixos Formativos e de Núcleos de Estudos, cuja compreensão, impõe à 

formação um processo de constante conexão e dinamicidade entre as diversas 

atividades curriculares e as disciplinas, conforme distribuídas no quadro abaixo. 
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     Quadro 01: Especificação da Organização Curricular 

CATEGORIAS DE 

CONHECIMENTO 

COMPONENTES  CURRICULARES/ 

ATIVIDADES 

CARÁTER 

 

 

INTRODUTÓRIAS 

Introdução à Pedagogia 

Organização do Trabalho Acadêmico 

Estudos Acadêmicos Introdutórios I 

Estudos Acadêmicos Introdutórios II 

Estudos Acadêmicos Introdutórios III 

 

 

Obrigatório 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Profissão Docente 

Antropologia e Educação 

Fundamentos Sócio-Econômicos da Educação 

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 

Pesquisa Educacional 

Psicologia da Educação I 

Psicologia da Educação II 

Filosofia da Educação 

Sociologia da Educação 

História da Educação Brasileira 

 

 

 

 

Obrigatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

Política e Planejamento da Educação 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 

Gestão de Processos Educativos 

Didática  

Currículo  

Teorias Linguísticas e Alfabetização 

Alfabetização e Letramento 

Concepções e Práticas da Educação Infantil 

Concepções e Práticas de Educação de Jovens e 

Adultos 

Literatura  e Infância 

Ensino de História 

Ensino de Geografia 

Ensino de Ciências 

Ensino de Matemática 

Ensino de Língua Portuguesa 

Ensino de Artes 

Corpo, Movimento e Ludicidade 

Língua Brasileira de Sinais 

Educação para Diversidade 

Estágio Supervisionado I 

Estágio Supervisionado II 

Estágio Supervisionado III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigatório 

 

 

 

 

APROFUNDAMEN

TO 

Prática Pedagógica Programada I 

Prática Pedagógica Programada II 

Prática Pedagógica Programada III 

Seminário Temático I 

Seminário Temático II 

Laboratório de Monografia 

Trabalho de Conclusão de Curso 

*Inclui-se ainda como aprofundamento as áreas de 

Educação Especial e Educação Ambiental. 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Optativo 

APLICAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Tecnologias e Mediação Pedagógica Obrigatório 

 



49 

 

 

 

 

Assim, as disciplinas, atividades e práticas que integram o Projeto Curricular 

do Curso de Pedagogia foram escolhidas para proporcionar ao futuro pedagogo uma 

ampla formação humanística e técnico-pedagógica, bem como variada vivência do 

exercício profissional desde o primeiro ano da graduação, visando subsidiar a reflexão 

dos estudantes sobre a educação e a sociedade em diferentes espaços e tempos, mas, 

em especial, no contexto brasileiro contemporâneo. 

Simultaneamente, propõem-se vivências das práticas profissionais para 

pensar sobre elas, num duplo movimento em que teorias ajudam a analisar práticas 

vividas em situação real, ao mesmo tempo em que elementos analíticos são extraídos 

dessas práticas, re-informando as teorias aprendidas. 

O currículo está organizado por Disciplinas e Atividades várias, planejadas 

de maneira que haja entre elas vínculos conceituais, temáticos e de abordagem 

metodológica, condição importante para que saberes pertencentes a diversos campos 

disciplinares possam romper com a fragmentação do saber. 

3.2 - EIXOS FORMATIVOS 

Os eixos formativos constituem conceitos para a formação profissional, os 

quais se caracterizam como componentes contínuos e transversais no currículo que 

queremos desenvolver. Eles estão destinados a articular as partes do fluxo curricular 

como um todo, através de uma significativa visibilidade no âmbito dos conteúdos e 

das atividades que o compõem. Dito de outro modo, os eixos formativos assumem 

condição de conceitos orientadores e, ao mesmo tempo, mediadores entre o 

desenvolvimento profissional e pessoal do pedagogo e a apreensão das competências 

que lhes são próprias, entre elas, as competências docentes. Conforme essa 

compreensão, o presente Projeto Pedagógico para o Curso de Pedagogia da UERN 

está constituído de dois eixos formativos: 1) a educação como prática social, 

histórica e cultural e 2) a pesquisa e as práticas pedagógicas nos diferentes espaços 

educacionais, os quais passaremos a discutir. 
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 A educação como prática social, histórica e cultural 

A educação constitui um processo social, complexo e histórico concreto, em 

que tem lugar a transmissão e a apropriação da herança cultural acumulada pelo ser 

humano. Nesse contexto, a aprendizagem representa o mecanismo através do qual o 

sujeito se apropria dos conteúdos e das formas da cultura que são transmitidas na 

interação com outras pessoas. Portanto, a educação, de um modo geral, pode ser 

descrita como uma prática cultural, haja vista cada sociedade desenvolver suas ações 

educativas de acordo com os elementos que, social e historicamente, lhe constituem e 

caracterizam. 

Porém, é possível defender que, mesmo ao ser pensada de modo amplo no 

escopo de uma prática social e histórica, a educação também incorpora uma 

determinada concepção pedagógica que a sustenta. Por isso, ao se ocupar de um 

projeto de homem e de sociedade como um ideal a ser concretizado por meio de um 

processo consciente, organizado, dirigido, intencional e sistematizado, ela é, 

essencialmente, um veículo de cultura e de valores que são (re) construídos nos 

espaços de socialização e de intervenção dos sujeitos que os ocupam. Logo, para que 

o processo educativo seja bem sucedido em sua intervenção, é necessário mobilizar o 

interior dos aprendizes da pedagogia, fazendo-os desenvolver uma atitude positiva 

diante de seu compromisso social. Implica ainda o imperativo de uma análise crítica 

de cada processo em que inter-atuarão e vivenciarão, de modo a enriquecer seus 

conhecimentos culturais, e, ao mesmo tempo, provocar novas necessidades para o 

desenvolvimento individual. Esse, portanto, é um processo dialético de formação 

integral que se reverte no conhecimento de si mesmo, na projeção do futuro, nas 

capacidades para analisar situações divergentes e tomar decisões correspondentes com 

as necessidades individuais e sociais. 

Com base nessas necessidades, a formação do pedagogo deverá prepará-lo 

dentro da pluralidade dos saberes constituintes do repertório de informações dos quais 

ele precisará se apropriar para o pleno exercício de sua profissão. Dentre esses 

saberes, destacam-se, inicialmente, aqueles que lhe darão condições de realizar uma 

leitura do mundo nos múltiplos olhares que a ciência desenvolve, tais como os saberes 

que estão situados na confluência da teoria da Educação e da Pedagogia, bem como 

das demais ciências: sociologia, psicologia, antropologia, filosofia, história, política, 

da linguagem, ciências exatas e da natureza, ciências da saúde, etc. Apesar de não ser 
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um profissional que vá atuar nessas áreas, o pedagogo precisará saber de um mínimo 

dos conhecimentos que elas produzem para que, na perspectiva da inter e 

transdisciplinaridade, possa (re)construir os saberes educacionais necessários a uma 

pedagogia de emancipação das capacidades humanas e à função de Gestão dos 

Processos Educativos
4
. 

Por esta razão, e com base neste primeiro eixo, os componentes curriculares  

que compõem os três núcleos de estudos (Básicos, Aprofundamento e Diversificação, 

Integradores), entre elas as que tratam dos Fundamentos da Educação, buscarão dar 

uma visão ampla do processo educativo como uma prática cultural, na qual estão 

presentes os elementos que constituem a sociedade no seu todo, quais sejam, 

elementos de natureza histórica, filosófica, econômica, antropológica, psicológica, 

social, política, linguística, etc. Tais elementos contemplam, por conseguinte, os 

saberes que caracterizam e fornecem uma sustentação epistemológica aos processos 

de ensino-aprendizagem, já que englobam as teorias, os ditames legais para o 

exercício da docência, em particular, e o conjunto de saberes que se fazem necessários 

à Gestão dos Processos Educativos. 

Para isso, o professor formador deverá também assumir a condição de ser um 

mediador na produção de sentidos e de saberes. Daí nasce a importância da prática de 

pesquisa no referido curso, para que, através da mediação pedagógica dos formadores, 

possa se promover a transformação das informações em conhecimento e destes em 

saberes. 

 A pesquisa e as práticas pedagógicas nos diferentes espaços educacionais 

Conforme vimos defendendo, neste documento, a docência na educação 

infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, e 

a Gestão dos Processos Educativos, com seus fundamentos, conteúdos e métodos, 

constituem-se como lócus de práxis. Ao adentrar os espaços escolares e não escolares, 

nos quais a docência também se faz presente, o estudante de pedagogia deverá 

experimentar a análise da função pedagógica e ampliar seu repertório de experiências 

por meio da ação reflexiva. Esta, por sua vez, deve se encontrar diretamente vinculada 

                                                
4
 A gestão entendida como organização do trabalho docente, no que concerne ao planejamento, 

coordenação, acompanhamento e avaliação nos sistemas de ensino e em processos educativos escolares 

e não escolares, bem como o estudo e a formulação de políticas públicas na área da educação, impõe-se 

como um conjunto de saberes que deverão ser apropriados pelo pedagogo e a ele fazer referência. 
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ao seu contexto cultural, para que possa estabelecer elos coerentes entre o que 

estudará no curso e a prática de estágio, ou a própria experiência profissional, no caso 

dos que já vêm atuando nessa área. 

Isto implica dizer que seu saber experiencial deverá ser aplicado, por meio da 

pesquisa e da extensão universitária, à reflexão sobre o cotidiano de instituições que 

congregam ações educativas, juntando-se a essa reflexão outros saberes, tais como os 

construídos a partir dos componentes curriculares do núcleo de aprofundamento, a fim 

de efetivar o atendimento de demandas específicas. Dentre essas demandas estarão, 

por exemplo, a educação de pessoas com necessidades especiais, a educação em 

sistemas sociais ou empresariais, a educação ambiental, etc. 

Tais demandas específicas podem, ainda, ser objeto de cursos de 

especialização (pós-graduação lato sensu) após a conclusão do curso de Pedagogia. O 

que não pode ocorrer, é que sejam negligenciados os saberes construídos na 

experiência cotidiana da trajetória pessoal de vida social e cultural do formando, pois 

estes fazem parte, particularmente, do trabalho do profissional da pedagogia e 

constroem, assim, a identidade do repertório de seus saberes. 

Por isso, no que concerne ao segundo eixo, as disciplinas dos três núcleos 

buscarão nortear a mesma compreensão de Educação como prática social e cultural, 

incluindo a pesquisa, como instrumento primordial de construção do conhecimento, e 

da reflexão no e para o exercício da docência e da gestão. Isto se justifica porque 

acreditamos que o (re)pensar a docência e a gestão surge quando as vivências dos 

sujeitos do processo pedagógico interrogam as práticas educativas tradicionais ainda 

preponderantes na academia, e por que não dizer nos Cursos de Pedagogia. 

Com isso, a reflexão, com base na pesquisa, tornar-se-á central na elaboração 

de novas facetas para a prática educativa, constituindo-se elemento chave no 

desenvolvimento da atividade investigativa no ensino de graduação. Essa intenção 

emerge do entendimento de que o saber pedagógico é um construtor de outros saberes 

e a pesquisa, como atividade conjunta de formadores e formandos, consiste não 

apenas em uma coleta de informações, mas em um processo de interpretação dos fatos 

que subsumem essas informações (cf. MATOS & VIEIRA, 2002). 

Assim, pretendemos utilizar a pesquisa na sala de aula, seja ela já realizada, 

por meio da leitura de relatórios (teses, dissertações, artigos) de outros pesquisadores, 

ou a realizar, como um processo de aprender conjuntamente, que será constitutivo do 
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ementário dos componentes curriculares, o qual viabilizará a apropriação e a 

construção de novos conceitos e de conhecimentos elementares para o futuro 

profissional da pedagogia. 

 

3.3 - NÚCLEOS DE ESTUDOS 

Os núcleos de estudos são compreendidos como parte constitutiva de todo o 

currículo, cuja função consiste em nortear o processo acadêmico de formação, sem 

perder de vista seu caráter de unidade articulado em função dos eixos e princípios 

formativos. A dinâmica curricular do Curso de Pedagogia constituir-se-á da formação 

docente enriquecida por atividades integradoras, privilegiando conteúdos que 

favoreçam a compreensão do contexto histórico e sociocultural necessário à reflexão 

crítica sobre a educação e o aprendiz. 

Embora organizado em três Núcleos de Estudos distintos (básicos, 

diversificação e aprofundamento, e integradores), o processo acadêmico de 

funcionamento do Curso aponta que a formação do pedagogo não ocorre por meio de 

núcleos separados entre si, mas em função de inter-núcleos, de modo a formar para o 

exercício integrado e indissociável da docência e da gestão em processos educativos 

escolares e não-escolares, bem como da produção e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico do campo educacional. 

A carga horária do Curso de Pedagogia totaliza 3.205 (três mil, duzentas e 

cinco) horas de efetivo trabalho acadêmico, com a seguinte distribuição: 2.445 (duas 

mil, quatrocentas e quarenta e cinco) horas para os Estudos Básicos, 660 (seiscentas e 

sessenta) horas para os Estudos de Aprofundamento e Diversificação e 100 (cem) 

horas para os Estudos Integradores/Atividades Complementares. Dessa forma, o 

currículo de Pedagogia, atendendo aos preceitos legais, define três Núcleos de 

Estudos com sua respectiva abrangência, composição e carga horária: 
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Quadro 02: Núcleos de Estudos 

NÚCLEOS DE 

ESTUDOS 

ABRANGÊNCIA COMPOSIÇÃO C/H % 

 

 

 

Básicos 

Dirigido ao estudo da 

atuação profissional e da 

multiculturalidade da 

sociedade brasileira, 

através da literatura 

especializada, da 

reflexão e de ações 

criticas. 

 Disciplinas Introdutórias; 

 Disciplinas de 

Fundamentos; 

 Disciplinas de 

Especialização; 

 Disciplinas de Aplicação 

Tecnológica 

   165 

   600      

1.620 

     60 

 

 

 

 

 

 

    5,14 

  18,72 

  50,54 

    1,87 

 

 

 

 

 

   

  SUB-TOTAL 2.445   76,27 

 

 

Aprofundamen

to e 

Diversificação 

Destinado às áreas de 

aprofundamento 

profissional 

estabelecidas na 

proposta. 

 

 

 Disciplinas de 

Aprofundamento; 

 Disciplinas Optativas; 

 Seminários Temáticos; 

 Práticas Pedagógicas 

Programadas; 

 TCC; 

 Laboratório de 

Monografia 

 

   120 

   120 

   120 

   135 

   120 

     45 

 

    3,75 

    3,75 

    3,75 

    4,21  

    3,75 

    1,40 

   

  SUB-TOTAL   660   20,61 

 

Integradores 

Voltado a favorecer o 

enriquecimento 

curricular. 

 Participação orientada em 

atividades que envolvem 

o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão.  

 

SUB-TOTAL 

 

    

 

 

100 

 

 

 

     

3,12 

   

TOTAL 

 

3.205 

   

100,00 

 

3.3.1 - Estudos Básicos 

Está composto por um elenco de Disciplinas/Atividades (Introdutórias, 

Fundamentos, Especialização e Aplicação Tecnológica) que dão conta de preparar o 

estudante no processo de aquisição e re-elaboração dos conhecimentos inerentes à 

atuação na profissão docente. 

 Introdutórias: engloba conhecimentos preparatórios de caráter científico, 

técnico e metodológico, necessários à inserção dos estudantes no campo da 

Pedagogia; 



55 

 

 

 

 Fundamentos: considerados enquanto conhecimentos imprescindíveis à 

formação de qualquer profissional que atua na educação, por propiciar a 

intrínseca relação entre indivíduo, sociedade e educação; 

 Especialização: compreendidos como conhecimentos específicos à formação 

do pedagogo e passíveis de mudanças mediante o(s) campo(s) de atuação 

profissional estabelecido(s) numa determinada época histórica ou programa 

formativo. Nesse projeto, a área de especialização do pedagogo centra-se na 

atuação do Ensino e na atuação da Gestão dos Processos Educativos, cuja 

ênfase está atribuída à primeira. 

 Aplicação Tecnológica: são conhecimentos curriculares que, por natureza, 

complementam a formação com um arsenal de técnicas formativas, 

indispensáveis a elevar o nível de qualificação pedagógica do professor. 

 

Estudos Acadêmicos Introdutórios: 

As atividades pertinentes aos Estudos Acadêmicos Introdutórios estão 

organizadas durante os três semestres iniciais do Curso. Caracterizam-se por estudos 

sistemáticos e pré-estabelecidos, favoráveis à significativa vivência dos estudantes no 

Curso de Pedagogia, cuja finalidade está em propiciar conhecimentos que sirvam de 

subsídio teórico, metodológico e analítico ao seu desenvolvimento acadêmico e 

profissional, bem como à evolução gradativa da postura do profissional-pesquisador. 

Os Estudos Acadêmicos Introdutórios apresentam a carga horária semestral 

de 15 (quinze) horas, cuja operacionalização dar-se-á de forma integral, na primeira 

semana do semestre letivo correspondente e serão assumidos por um professor do 

Curso, atribuindo preferência no Estudo Acadêmico Introdutório I a um professor 

integrante da Comissão de Acompanhamento e Avaliação Curricular do Curso. 

O acompanhamento do estudante relativo ao cumprimento ou não deste 

componente curricular de caráter obrigatório ocorrerá através da frequência mínima 

de 75% da carga horária destinada a cada Estudo Introdutório, sem a obrigatoriedade 

de atribuir uma avaliação quantitativa no final do Estudo. Conforme definição abaixo, 

os Estudos Acadêmicos Introdutórios serão ofertados em função de um encadeamento 

de situações e conteúdos ofertados aos estudantes, em decorrência das suas 

necessidades formativas. 
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Estudo Acadêmico Introdutório I: universo acadêmico e profissional 

Preocupa-se em introduzir o estudante na dinâmica do mundo acadêmico, ao 

mesmo tempo em que possibilita à Comissão Curricular fazer um diagnóstico da 

turma, para servir de parâmetro durante os processos de acompanhamento e avaliação 

no Curso, com vistas a intervir na evolução do seu redimensionamento. Assim, esse 

Estudo terá como norte para as discussões apresentar as características do mundo 

universitário, sua composição organizacional, estrutura física e material, principais 

normas relativas ao funcionamento do ensino, explicar a composição curricular do 

Curso e os respectivos papéis a serem assumidos pelos dirigentes, professores e 

alunos, coletar informações a respeito do nível acadêmico dos alunos, bem como de 

suas expectativas sobre o Curso. 

Estudo Acadêmico Introdutório II: repertório de leituras acadêmicas 

Destina-se a subsidiar a construção do repertório de leituras importantes à 

área formativa e à condição de desenvolvimento humano do estudante, 

perspectivando processos de seleção, utilização e interpretação. A intenção é ir além 

da leitura, análise e interpretação de textos e/ou livros científico-acadêmicos, para 

buscar nas pessoas, na linguagem cinematográfica, na fotografia, na pintura, na 

escultura, na arquitetura, no cordel, na música, dentre outras, possibilidades de fontes 

literárias capazes de ajudar na compreensão do processo educativo e, por conseguinte, 

sua mediação simbólica para o ensino-aprendizagem. 

Estudo Acadêmico Introdutório III: possibilidades investigativas no contexto 

educacional local. 

Este Estudo objetiva discutir com os alunos as tendências da pesquisa 

educacional, principalmente na atualidade, de modo a propiciar, estimular e esclarecer 

questões relativas a essa área de conhecimento e atuação do pedagogo. Procura 

evidenciar a diversidade de campos temáticos existentes na investigação educacional 

com seus respectivos interesses e relevâncias científicas; preocupa-se ainda com as 

possibilidades de universos empíricos propícios à investigação, no contexto 

educacional local, dar conhecimento dos campos temáticos ou grupos de estudos 

existentes na Faculdade de Educação/UERN e no Departamento de Educação do 
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Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão, seus interesses de estudo, produções 

e pesquisadores. 

3.3.2 - Aprofundamento e diversificação dos estudos 

Este núcleo de estudos combina orientações e determinações estabelecidas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, nas 

Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, com os 

resultados provenientes da análise de necessidades formativas para o Curso de 

Pedagogia da UERN. Diz respeito às oportunidades que o Curso oferece para 

diversificar e aprofundar os estudos dos alunos, seja através de Disciplinas Optativas 

(CH de 120 h) e de Aprofundamento (CH de 120 h), seja em função de atividades 

desenvolvidas através de Seminários, Estudos e Oficinas, que vão além da complexa 

relação conteúdo-forma tradicionalmente adotada nas disciplinas. 

Estas serão guiadas pelos princípios e eixos formativos aqui adotados, numa 

constante evolução acadêmica, capaz de inserir os alunos na compreensão da 

realidade educativa através do olhar fornecido pelas múltiplas teorias educacionais. 

Buscarão, pois, situá-los sobre os processos de aprender e ensinar desenvolvidos 

historicamente, processos esses vividos em diferentes realidades socioculturais e 

institucionais e que proporcionam fundamentos à prática pedagógica, à orientação e 

apoio ao aprendiz, assim como à gestão e avaliação de projetos educacionais. 

3.3.2.1 - Áreas de Aprofundamento 

O Curso de Pedagogia da UERN (Campus Avançado Prefeito Walter de Sá 

Leitão), em consonância com a proposta do Curso de Pedagogia do Campus Central 

(UERN) está oferecendo aos graduandos duas áreas relativas aos Estudos/Disciplinas 

de Aprofundamento (Educação Especial e Educação Ambiental), totalizando uma 

carga horária de 120 h (cento e vinte horas). Estes estão voltados para investigações 

sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações institucionais: 

escolares, comunitárias, assistenciais e empresariais; avaliação, criação e uso de 

textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira. Cada área de 

Aprofundamento está organizada com dois componentes curriculares, estando o aluno 

obrigado a cursá-los de acordo com a área de Aprofundamento escolhida, uma vez 
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que o componente curricular optativo é parte da carga horária necessária à conclusão 

do curso. 

A escolha das áreas de Aprofundamento deu-se em decorrência não somente 

da demanda existente no mercado de trabalho, mas recebeu influência do ensino, da 

pesquisa e da extensão desenvolvidas no Campus Avançado Prefeito Walter de Sá 

leitão em decorrência de trabalhos de dissertação de mestrado e trabalhos de alunos 

envolvidos com componentes curriculares do atual PPC, além de pesquisas que foram 

desenvolvidas no nível de pós-graduação lato-sensu por meio dos Cursos de 

Especialização em Formação de Professores, Alfabetização e Gestão do Sistema de 

Ensino. 

Atualmente existem professores do corpo docente com formação específica e 

interesse de pesquisas na área de Educação Especial e sabemos o quanto é importante 

o trabalho na área de Educação Ambiental para a formação do pedagogo. Daí a 

escolha pelas duas áreas anteriormente citadas, a exemplo da escolha feita pelo Curso 

de Pedagogia do Campus Central. 

Educação Especial 

A atual luta pelo fim da exclusão atinge aspectos sociais muito amplos, que 

vão além dos limites da escola, o que impõe a necessidade da escola ressignificar sua 

prática, de acordo com as profundas mudanças pelas quais vem passando, a partir da 

democratização do ensino. Esse quadro revela a importância dos programas 

formativos incorporarem novos paradigmas, que contemplem a inclusão. 

As primeiras preocupações com a inclusão das pessoas com necessidades 

especiais em nossa universidade culminaram na criação do componente curricular 

“Educação Especial”, em 1996, e mais tarde na criação do Núcleo de Estudos, 

Pesquisa e Extensão em Inclusão – NEPEI, por entender a necessidade de 

cumprimento da Portaria nº 3.284, de 07 de novembro de 2003/MEC, e mais 

recentemente, com o Decreto Presidencial nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, e 

demais legislações pertinentes à inclusão, propôs-se criar o DAIN – Departamento de 

Apoio à Inclusão – para atender a UERN e seu raio de abrangência. Atualmente, o 

Departamento de Educação (do CAWSL-Assú) dispõe de 02 (dois) professores 

qualificados para atuar no ensino dessa área de aprofundamento e na revitalização 

desse campo de conhecimento. 
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A oferta desta área de aprofundamento deve permear a formação do 

pedagogo para o atendimento educacional às pessoas com necessidades especiais, a 

partir de uma coletânea de saberes e práticas que possibilitem a efetiva inclusão dos 

alunos na escola regular, com a visão de que a proposta da educação inclusiva é 

benéfica a todos e não somente àqueles alunos que apresentam deficiências ou 

dificuldades. 

Consideramos imprescindível que o currículo de Pedagogia contemple a 

formação para a diversidade numa perspectiva de leitura e intervenção na prática 

pedagógica, considerando todas as nuances de uma educação cidadã e comprometida 

com a transformação social. Diante do exposto, o Curso oferece as seguintes 

Disciplinas como área de aprofundamento de Educação Especial: Educação Especial 

e Inclusão e Procedimentos de Intervenção na Educação Especial. 

Educação Ambiental 

De acordo com Perrenoud et al. (2002), não é possível formar professores 

sem fazer escolhas ideológicas. Conforme o modelo de sociedade e de ser humano 

que defendemos, atribuiremos diferentes finalidades à escola e ao papel dos 

professores. Essa ideia vai ao encontro do nosso pensamento quando acreditamos que 

o momento em que estamos vivendo necessita de uma mudança radical nos valores, 

comportamentos e atitudes de uma sociedade que tem se deparado com problemas 

socioambientais de toda ordem. Nesse contexto, é de se imaginar que qualquer 

discussão na área de educação formal, principalmente no que se refere à formação de 

professores, contemple os princípios de uma Educação Ambiental. 

A Educação Ambiental como proposta na lei 9.795/99 não se restringe a 

cursos de formação de caráter disciplinar, mas procura conexões e relações no 

conjunto das práticas educativas enquanto “enfoque humanista, holístico, democrático 

e participativo; o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva de 

inter, multi e transdisciplinaridade”, dentre outros. 

A necessidade de reestruturação dos currículos de formação de professores 

numa perspectiva interdisciplinar, associada a uma concepção construtivista da 

aprendizagem, onde os conhecimentos são construídos em interação com a realidade, 

está expressa nas DCN para a Formação de Professores, bem como na I Conferência 

Nacional de Educação Ambiental. Com base nesses pressupostos concebemos que o 
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referido aprofundamento de estudos favorecerá o desenvolvimento de um profissional 

sensível ao pensar e agir sobre as problemáticas socioambientais locais e globais. 

Neste sentido, estamos ofertando as seguintes disciplinas pertencentes à área de 

aprofundamento em Educação Ambiental: Meio ambiente e educação ambiental e 

Educação ambiental nas Práticas Pedagógicas. 

3.3.2.2 - Disciplinas Optativas:  

As Disciplinas Optativas propõem atender a interesses e necessidades 

individuais do formando. Elas têm a finalidade de complementar os estudos nas áreas 

de atuação do pedagogo: Educação Infantil, Anos iniciais do Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos e Gestão dos processos educativos.  

É obrigatória a integralização de 240 (duzentos e quarenta) horas 

correspondentes às Disciplinas Optativas. Destas, obrigatoriamente, 120 horas são do 

elenco das disciplinas optativas ofertado pelo Departamento de Educação correspondente 

a uma área do núcleo de aprofundamento de estudos (educação ambiental e educação 

especial). As outras 120 horas podem ser escolhidas do rol de disciplinas optativas 

ofertadas pelo DE ou originárias de outros departamentos da UERN.  

Em virtude de as Disciplinas Optativas não exigirem componentes de pré-

requisito, o aluno terá a possibilidade de cursá-las em qualquer período letivo ao longo do 

Curso, de modo que o total da carga horária corresponda às horas mínimas aqui 

estabelecidas.   Nos casos em que o aluno sentir necessidade de cursar uma ou mais 

Disciplinas Optativas em outro(s) Departamento(s) Acadêmico(s) da UERN, deverá 

fazê-lo mediante parecer favorável do Orientador Acadêmico. 

 Inicialmente, este PPC apresenta um elenco de Disciplinas optativas ofertadas 

pelo Departamento de Educação, podendo ao longo do processo de desenvolvimento 

curricular apresentar outras Disciplinas, caso o processo de acompanhamento e 

avaliação evidencie outras necessidades.  
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Quadro 03: Disciplinas Optativas 

Fonte: Sistema de Administração Escolar  (SAE)  

Nº Código  Disciplina CR CH Curso de  Origem  Período 

1 0301083-1 Educação e Cidadania da Criança e do 

Adolescente 

4 60 Pedagogia      -    

2 0301081-1 Educação e Multiculturalidade 4 60 Pedagogia    -   

3 0301078-1 Financiamento da Educação  4 60 Pedagogia     -    

4 0301079-1 Leitura, Escrita e Resolução de 

Problemas Matemáticos 

4 60 Pedagogia    -   

5 0301082-1 Organização da Educação Municipal 4 60 Pedagogia     -    

6 0301080-1 Projetos Pedagógicos 4 60 Pedagogia    -   

7 0301098-1 Relação de Gênero e Sexualidade na 

Educação  

4 60 Pedagogia     -    

8 0104006-1 Sociedade e Ambiente 4 60 Gestão 

Ambiental 

 2º 

9 0104017-1 Educação e Ambiente 4 60 Gestão 

Ambiental 

 5º 

10 0104048-1 Saúde e Ambiente 4 60 Gestão 

Ambiental  

 -  

11 0901099-1 Direito Educacional 2 30 Direito   -  

12 0901061-1 Direitos Humanos  4 60 Direito  -  

13 0601100-1 Aprendizagem Motora  5 75 Educação 

Física 

 3º 

14 0601061-1 Prevenção e Socorros Urgentes  6 90 Educação 

Física  

 4º 

15 0601063-1 Metodologia dos Jogos  6 90 Educação 

Física  

 4º 

16 0601066-1 Metodologia da Dança 6 90 Educação 

Física 

 5º 

17 0601069-1 Metodologia da Recreação e do Lazer 

Escolar  

6 90 Educação 

Física 

 6º 

18 0601077-1 Animação Sócio-Cultural 4 60 Educação 

Física  

  -  

19 0601078-1 Educação Motora  4 60 Educação 

Física 

 -  

20 0601079-1 Folclore e Cultura Corporal  4 60 Educação 

Física  

 -  

21 0601081-1 Jogos na Educação Física Escolar 

Básica  

4 60 Educação 

Física  

 - 
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22 0501025-1 Antropologia e Saúde 3 45 Enfermagem 2º 

23 0501006-1 Gênero e Enfermagem 2 30 Enfermagem 3º 

24 0501034-1 Educação em Saúde 4 60 Enfermagem 5º 

25 0501030-1 Saúde Ambiental 3 45 Enfermagem 5º 

26 0501035-1 Primeiros Socorros 4 60 Enfermagem  -  

27 0701104-1 Temas transversais na Educação 

Básica 

2 30 Ciências 

Sociais 

5º 

28 0701174-1 Antropologia da Arte 4 60 Ciências 

Sociais 

 -  

29 0701013-1 Estado e Políticas Públicas 4 60 Ciências 

Sociais 

    -    

30 0701095-1 Pensamento Filosófico Moderno 4 60 Ciências 

Sociais 

   -   

31 0701096-1 Metodologia das Ciências Sociais 4 60 Ciências 

Sociais 

  -  

32 0705088-1 Fotografia 4 60 Comunicação 

Social 

 -  

33 0705039-1 Imprensa Comunitária 4 60 Comunicação 

Social 

 -  

34 0705080-1 Rádio Educativo 4 60 Comunicação 

Social 

 -  

35 0705117-1 Produção em Vídeo 4 60 Comunicação 

Social 

 -  

36 0705083-1 Novas Tecnologias em Comunicação 4 60 Comunicação 

Social 

 3º 

37 0705121-1 Teledramaturgia Brasileira 4 60 Comunicação 

Social 

 -  

38 0705027-1 Roteiro e Redação para Audiovisual 4 60 Comunicação 

Social 

 -  

39 0705122-1 Teoria e Estética do Audiovisual 4 60 Comunicação 

Social 

-  

40 0705100-1 Introdução a Cultura Cinematográfica 4 60 Comunicação 

Social 

-  

41 0701088-1 Cultura Brasileira 4 60 Comunicação 

Social 

2º 

42 0705118-1 Cinema Documentário 4 60 Comunicação 

Social 

 -  

43 0705119-1 Comunicação e Cultura Popular 4 60 Comunicação 

Social 

 - 

44 0705120-1 Direção de Programas de Rádio e TV 4 60 Comunicação  -  
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Social 

45 0705115-1 Documentação Audiovisual 4 60 Comunicação 

Social 

-  

46 0705101-1 Introdução ao Cinema Brasileiro 4 60 Comunicação 

Social 

-  

47 0702054-1 Ética 4 60 Filosofia 2º 

48 0702019-1 Filosofia da Matemática 4 60 Filosofia -  

49 0703002-1 Cartografia Geral 4 60 Geografia 2º 

50 0703013-1 Geografia do Nordeste 4 60 Geografia 2º 

51 0703018-1 Geografia do Rio Grande do Norte 4 60 Geografia 3º 

52 0703059-1 Introdução à Educação Ambiental 2 30 Geografia 8º 

53 0703069-1 Biogeografia 4 60 Geografia 5º 

54 0704027-1 História da Região Nordeste 2 30 História -  

55 0401033-1 Produção Textual 4 60 Letras 1º 

56 0401035-1 Tópicos de Gramática do Português 6 90 Letras 2º 

57 0401022-1 Gêneros Textuais 4 60 Letras -  

58 0401104-1 Literatura de Cordel 2 30 Letras -  

59 0101086-1 Literatura Potiguar 2 30 Letras - 

60 0701032-1 Soc. da Linguagem 4 60 Letras 2º 

61 0702018-1 Filosofia da Linguagem 4 60 Letras 2º 

62 0402012-1 Teoria da Literatura I 4 60 Letras 2º 

63 0402013-1 Teoria da Literatura II 6 90 Letras 3º 

64 0402108-1 Análise do Discurso 4 60 Letras 6º 

65 0401027-1 Fonética e Fonologia I 6 90 Letras 6º 

66 0401080-1 Leitura 4 60 Letras 6º 

67 0401050-1 Literatura de Cordel 4 60 Letras     -    

68 0401051-1 Literatura Infanto-Juvenil 4 60 Letras    -   

69 0401068-1 Literatura Potiguar 4 60 Letras     -    

70 0401108-1 Teatro Brasileiro I 2 30 Letras    -   

71 0401069-1 Teatro Brasileiro I 4 60 Letras     -    

72 0704021-1 História da Arte 2 30 Música 2º 

73 0403092-1 Música Nordestina 2 30 Música     -    

74 0403067-1 Música Popular Brasileira I 2 30 Música    -   

75 0403068-1 Música Popular Brasileira II 2 30 Música     -    

76 0403082-1 Organização de Bandinha Rítmica 2 30 Música    -   
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77 0805015-1 Computadores e Sociedade 4 60 Ciência da 

Computação 

2º 

78 0805018-1 Educação à Distância 4 60 Ciência da 

Computação 

    -    

79 0805028-1 Inteligência Artificial 4 60 Ciência da 

Computação 

   -   

80 0801039-1 Matemática Básica 4 60 C. Computação     -    

81 0805064-1 Informática Básica 4 60 Física 1º 

82 0802022-1 História da Física 4 60 Física 3º 

83 0804031-1 Química Geral e Experimental Básica 6 90 Física  -  

84 0801050-1 Filosofia da Educ. Matemática 4 60 Matemática 1º 

85 0801049-1 Fundamentos de Matemática 4 60 Matemática 1º 

86 0801063-1 Didática da Matemática 4 60 Matemática 4º 

87 0801077-1 Desenvolvimento do Conhecimento 

Matemático 

2 30 Matemática 7º 

88 0301105-1 Educação Popular: perspectivas 

Freirianas 

4 60 Pedagogia - 

 

 

3.3.2.3. Práticas Pedagógicas Programadas 

As Práticas Pedagógicas Programadas (PPP) I, II e III estão orientadas a 

favorecer espaços para a pesquisa e a aprendizagem prática dos pedagogos em 

formação desde o primeiro ano do Curso. Busca-se proporcionar elementos concretos 

para a reflexão sobre o fenômeno educacional na sua complexidade, ou seja, parte-se 

do princípio de que o conhecimento específico da área educacional não pode 

prescindir das dimensões práticas, básicas para a articulação das contribuições 

advindas das variadas teorias do social, do conhecimento e da Psicologia. 

As aprendizagens relativas à docência e à gestão do ato educativo ocorrerão 

no contato com uma rede de profissionais e instituições que atuam em distintos 

espaços de educação escolar e não escolar. Na segunda metade do curso essas 

aprendizagens terão continuidade através dos Estágios Supervisionados, que 

combinarão a aprendizagem do oficio e o exercício pleno da atividade do educador. 

Concebido como colaborador aprendiz junto a outros profissionais, o 

formando cumprirá um circuito que compreende o acompanhamento das práticas de 

profissionais habilitados nas seguintes funções: 
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 Docência em espaços escolares e não escolares; 

 Coordenação pedagógica escolar; 

 Direção escolar; 

 Gestão de processos educativos em espaços escolares e não escolares;  

As PPP serão desenvolvidas por pequenos grupos de estudantes, gerando 

aprendizagens de convívio próximo para o trabalho, numa atitude de 

corresponsabilidade junto ao profissional (atuante no campo de trabalho), o qual 

coordenará todo o acompanhamento das práticas; mediação e resolução de conflitos; e 

habilidades necessárias para desenvolver relações interpessoais com diferentes 

grupos. 

Poderão ser desencadeadas ações que produzam gradualmente: 

 Diagnóstico e análise das práticas educativas encontradas nos espaços 

educativos, tomando como referência, por exemplo, os estudos dos 

Fundamentos da Educação; 

 Observação, registro, reflexão, análise e produção de conhecimento 

acerca do contexto sócio educacional do município no qual se situa o 

estudante;  

 Aproximação de diferentes cenários (ONGs, hospitais, asilos etc.) de 

atuação do pedagogo, identificando necessidades, desafios e perspectivas;  

 Planejamento e execução de atividades educativas frente aos diagnósticos 

realizados. 

A meta é identificar e experienciar as teorias discutidas nas Disciplinas 

através das práticas vividas nos espaços escolares e não-escolares, vinculando estas 

atividades, preferencialmente, à pesquisa de iniciação científica e ao envolvimento de 

alunos mais experientes na co-coordenação de novos grupos, podendo ser creditadas 

como horas de Atividades Complementares para estes. 

As PPP constituem-se em uma atividade extensiva das disciplinas que 

integram os 2º, 3º e 4º períodos do Curso. Deverão ser planejadas pelos professores do 

período letivo correspondente, sob a responsabilidade de um Professor Coordenador, 

cuja função está em articular o planejamento, a execução e avaliação desta atividade 

com os demais colegas. Cada PPP terá carga horária total de 45 (quarenta e cinco) 

horas, sendo 30 horas destinadas para o aluno realizar o acompanhamento de 
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profissionais no campo de trabalho (local ou em sua cidade de origem) e 15 (quinze) 

horas reservadas à orientação, socialização e discussão das práticas na sala de aula. 

O estudante deverá receber até o primeiro mês do semestre letivo todas as 

orientações para sua atuação prática através de um Plano de Acompanhamento 

Pedagógico. Sugere-se que a operacionalização das 15 (quinze) horas (quatro dias 

letivos) no horário regulamentar do Curso deva ocorrer de forma intercalada ao longo 

do período letivo, podendo ocorrer também nos sábados letivos: 03 (três) horas para o 

professor Coordenador orientar o Plano de Acompanhamento Pedagógico dos alunos 

e 12 (doze) horas para a socialização e discussão dos resultados advindos das PPP, 

com a participação de todos os professores integrantes do respectivo período. 

Tomando como suporte os princípios da contextualização e flexibilização 

curricular, esta proposta defende que não se faz necessário universalizar a 

correspondência das PPP com cada área de atuação do pedagogo, haja vista seu foco 

principal estar em procurar estabelecer vínculos da relação teoria-prática presentes na 

atuação do profissional da Pedagogia, seja, em qual espaço, função ou nível de 

atuação ele se encontre. Contudo, para uma melhor compreensão e capacidade crítica 

do ato educativo, recomenda-se que o aluno vivencie (sem a obrigatoriedade de uma 

ordem pré-estabelecida) três possibilidades distintas de atuação do pedagogo. 

O processo avaliativo dos estudantes neste componente curricular poderá se 

constituir em instrumentos e sistemáticas diferenciadas. Cabe a cada conjunto do 

corpo docente eleger o mais adequado às ações propostas, de modo a formalizá-lo 

através de uma única nota no final de cada PPP. 

3.3.2.4 - Seminários Temáticos sobre o Ensinar e o Aprender 

Os Seminários Temáticos sobre o Ensinar e o Aprender I e II constituem-se 

em oportunidades intencionais para o estudante articular os conteúdos (conceitual, 

procedimental e atitudinal) nas variadas disciplinas de ensino, garantindo uma maior 

ênfase aos princípios formativos aqui delineados e revelam-se enquanto 

oportunidades para discutir e vivenciar questões referentes ao ensinar e ao aprender, 

que até então vêm sendo trabalhadas de maneira compartimentada no processo 

formativo do pedagogo. 

A intenção dos Seminários Temáticos converge ainda para articular, ampliar 

e sintetizar os conteúdos teórico-metodológicos discutidos nos períodos em que se 
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concentram as Disciplinas dos Ensinos, de modo a visualizar a complexidade da 

atuação docente. 

Os Seminários Temáticos sobre o Ensinar e o Aprender devem ensejar 

atividades como: 

 Situações problemas decorrentes dos conteúdos de ensino;  

 Situações de ensino e aprendizagem que evidenciem categorias conceituais 

nucleares inerentes às áreas de conhecimento; 

 Situações pedagógicas que busquem nas ideias dos clássicos, respostas para 

suas interpretações; 

 Situações que estabeleçam diferenças entre o ensino de conceitos, o ensino de 

procedimentos e o ensino de atitudes; 

 Situações que possibilitem a criação de variadas estratégias de ensino e 

aprendizagem; 

 Situações que permitam o exercício de práticas avaliativas; 

 Situações que permitam a resolução de problemas, dentre outras. 

  

Cada Seminário Temático sobre o Ensinar e o Aprender terá carga horária 

total de 60 (sessenta) horas, sendo 15 (quinze) horas destinadas ao estudo e 

organização das atividades extra-classe (em grupo ou individualmente) e 45 (quarenta 

e cinco) reservadas à orientação, apresentação e discussão das atividades em sala de 

aula, podendo ser desenvolvidas através de atividades práticas, comunicações, 

painéis, pôsters, dentre outras possibilidades pedagógicas. 

A coordenação de cada Seminário será de responsabilidade de um professor 

do período, o qual se incumbirá de articular os diferentes professores responsáveis 

pelos demais componentes curriculares do período para planejar, acompanhar e 

avaliar. O espaço temporal destinado a esta atividade ocorrerá, preferencialmente, da 

seguinte forma: 03 (três) dias letivos no primeiro mês do semestre para os professores 

apresentarem e orientarem as atividades propostas aos alunos; 8 (oito) dias 

(utilizando-se sábados letivos e/ou após o encerramento das cargas horárias das 

demais disciplinas) para a realização dos Seminários. 

O processo avaliativo dos estudantes neste componente curricular poderá 

apresentar-se sob a forma de instrumentos e sistemáticas diferenciadas. Cabe a cada 

conjunto do corpo docente eleger o mais adequado às ações propostas, de modo a 
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formalizá-lo através de uma única nota no final de cada Seminário Temático sobre o 

Ensinar e Aprender. 

3.3.2.5 – Laboratório de Monografia 

Consiste em um espaço de discussão e troca de experiências acerca do 

processo de elaboração do projeto de Monografia. A primeira etapa compreende a 

socialização de estudos, pesquisas, participações em projetos de iniciação científica, 

oportunizando a troca de experiências e aprendizados dos alunos com relação à 

operacionalização da pesquisa educacional, culminando com a definição do objeto de 

pesquisa para a Monografia. 

A segunda etapa envolverá o processo de definição do professor orientador e 

a elaboração do projeto de Monografia, que deve ser implementado no último 

semestre do Curso. Esta atividade apresenta uma carga horária de 45 (quarenta e 

cinco) horas, onde 15 (quinze) horas (quatro dias letivos operacionalizados de forma 

intercalada no primeiro mês do semestre letivo) estão reservadas aos conteúdos da 

primeira etapa e 30 (trinta) horas reservadas aos propósitos da segunda etapa, a serem 

cumpridas individualmente pelos estudantes em horários extra sala de aula. 

As atividades de Laboratório de Monografia devem ser coordenadas por um 

professor do Curso e assessoradas por um professor representante de cada grupo de 

pesquisa existente no Departamento, com o propósito de contribuir na distribuição dos 

projetos por professores orientadores. 

O processo avaliativo dos estudantes será mediante a qualidade da produção 

relativa ao seu Projeto de Pesquisa, podendo o professor Orientador da Monografia 

contribuir nesse processo. 

3.3.2.6 - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O TCC é considerado como Atividade Obrigatória de Aprofundamento 

relativo ao Núcleo de Diversificação dos Estudos. Este Trabalho ganha sua forma 

através da Pesquisa Monográfica a ser apresentada e defendida no final do 8º 

período. O projeto investigativo da monografia deve ser apresentado no encontro de 

Laboratório de Monografia, com a obrigatoriedade de contemplar discussão em uma 

ou mais área(s) de atuação do pedagogo (ensino na Educação Infantil, Anos Iniciais, 
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Educação de Jovens e Adultos, Gestão dos Processos Educativos), seja em espaços 

escolares ou não escolares. 

O TCC apresenta uma carga horária de 120 (cento e vinte) horas, destinadas 

à orientação e à construção da pesquisa, onde todos os professores do Curso 

assumirão a condição de orientador monográfico, com carga horária de 02 (duas) 

horas por orientando. O estudante será assistido por um professor pertencente ao 

quadro efetivo  do Departamento de Educação durante todo o 8º período do Curso e 

submeterá a aprovação da pesquisa monográfica a uma Banca de três professores 

Examinadores, cujo titular será seu professor orientador (podendo convidar 

examinadores de outros Departamentos Acadêmicos, afins com seu objeto de estudo). 

Cabe à Banca Examinadora atribuir uma única nota à pesquisa realizada, onde o valor 

7,0 (sete) é considerado o mínimo para a aprovação. 

A organização e sistematização das apresentações monográficas serão de 

responsabilidade da Chefia do Departamento, podendo a Comissão Curricular 

contribuir com o processo. 

3.3.2.7 - Estágio Supervisionado 

 3.3.2.7.1 - Concepção e objeto de estudo 

As mudanças que estamos vivenciando no mundo do trabalho e da escola, 

sob o impacto da revolução científica e tecnológica, da acelerada produção de 

conhecimento e de informações, exigem novas formas de aprender, de conhecer, de 

ensinar, de formar professores. Altera-se a relação das pessoas com o conhecimento, é 

preciso saber buscar e utilizar as informações, o lugar que ocupam em nossas vidas, o 

modo pelo qual passam a incorporar o nosso cotidiano, na escola, na família, na 

comunidade. 

O essencial é aprender a aprender, saber fazer, produzir resultados, 

pesquisar, interagir, comunicar-se e adaptar-se a novas situações buscando respostas 

para os problemas e os desafios do dia-a-dia. Nesse contexto destaca-se a educação 

que deverá favorecer diferentes instrumentos que auxiliem as pessoas a construírem o 

conhecimento, a utilizarem diversas alternativas de aprendizagem. Em relação à 

formação de professores, esta deve desenvolver uma concepção de pedagogia que 

transcenda o utilitário e estimule a capacidade de questionar, a interação, a análise de 
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diferentes hipóteses
5
. Assim sendo, a proposta do PPC amplia a licenciatura do curso 

de Graduação em Pedagogia, objetivando formar profissionais aptos a atuarem na 

docência da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação 

de Jovens e Adultos e na Gestão de processos educativos, em ambientes escolares 

e não escolares. 

Com base nos referenciais propostos nesse PPC  e nos princípios formativos 

defendidos (relação teoria-prática, contextualização, interdisciplinaridade, 

democratização, flexibilização, articulação ensino-pesquisa-extensão), o estágio 

supervisionado objetiva articular ação-reflexão-ação sobre as questões de ensino e de 

aprendizagem que permeiam os espaços escolares e não escolares (SCHÖN, 1995). É 

uma atividade integrada à proposta das Práticas Pedagógicas Programadas (PPP) – I, 

II e III – que favorecem a pesquisa e a aprendizagem prática dos pedagogos em 

formação ao iniciarem o curso, tendo continuidade no estágio supervisionado. 

O aluno-estagiário deverá buscar respostas para os obstáculos detectados, na 

formação acadêmica, para as situações complexas vivenciadas no contexto escolar, 

nos saberes que fundamentam a docência
6
 (THERRIEN, 1996; TARDIF, 2002), na 

observação dos avanços científicos e tecnológicos da área da educação. Nesse sentido, 

o estágio contribui para a formação de profissionais competentes para o exercício do 

trabalho docente, conhecedores dos determinantes históricos, políticos e sociais que 

envolvem a profissão. Portanto, o estágio não se limita a aplicação de técnicas 

aprendidas, de conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, mas o fundamental 

é aprender novas maneiras de enfrentar os problemas, de pesquisar, de ensinar e 

aprender, constituindo-se assim num processo de investigação na ação em sintonia 

com a totalidade das ações do currículo. 

Os objetivos do estágio se referenciam nos propósitos de formação docente 

inspirados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n 9394/96, artigos 

62,65 e 87). Essa Lei e os pareceres CNE/CES 776/97, CNE/CP 009/2001
7
, bem 

                                                
5
  Princípios defendidos no relatório para a UNESCO da comissão internacional sobre a 

educação para o século XXI (1999, p.162). 

6
  Saberes disciplinares, curriculares, etc. 

7
  Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 
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como as Resoluções CNE/CP – 1 e 2 – de fevereiro de 2002
8
, e a Resolução n° 

36/2010-CONSEPE, Regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado nos Cursos de 

Licenciatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e revoga a 

Resolução nº 4/98-CONSEPE. As normas destacam os elementos da profissão e 

delineiam o perfil do educador capaz de assumir os desafios da educação básica. 

Assim, a concepção de estágio discutida na proposta curricular da formação de 

professores para educação básica visa inicialmente, 

compreender a prática pedagógica como um espaço de formação 

docente, tanto do aluno como do professor formador, que necessita 

de preparação específica para trabalhar a relação teoria-prática, 

dentro do processo ação-reflexão-ação e ação refletida, tendo como 

base os fundamentos teóricos que sustentam e justificam as ações 

realizadas nas atividades de Estágio, com base na legislação vigente 

(Resolução CNE/CP, de 19/02/2002).  

A proposta curricular do curso de pedagogia defende uma concepção de 

estágio que toma como referência os problemas concretos que perpassam o trabalho 

do ensino, articulando-o crítica e criativamente com o saber da formação adquirido no 

curso. O objetivo é contribuir para a formação de um professor reflexivo, pesquisador, 

comprometido ética e profissionalmente com a docência. 

Para Freire (1997), por exemplo, a reflexão do professor sobre a prática não 

se limita a uma teorização para explicar ou compreender a prática. Defende uma 

reflexão crítica, como exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode 

virar um discurso “vazio” e a prática um mero “ativismo”. 

3.3.2.7.2 – Objetivos  

 Vivenciar situações concretas de investigação sobre a realidade educacional 

do município, articulando o contexto local e nacional, observando as escolas, 

a sala de aula, os ambientes escolares e não escolares.  

 Analisar, discutir e orientar as atividades do estágio supervisionado, 

objetivando a formação do professor como investigador na sala de aula, 

expressa na atitude de reflexão-ação-reflexão, apresentando propostas 

criativas para o ensinar e o aprender; 

                                                
8
  Referente a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, em curso d e licenciatura, de graduação plena. 
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 Integrar os saberes da formação profissional com as experiências vivenciadas 

no campo de estágio (espaços escolares e não escolares), visando à elaboração 

de novos saberes, desenvolvendo habilidades que atendam as demandas de 

uma educação transformadora. 

 Compreender as questões relacionadas aos contextos sociais, políticos, 

econômicos e culturais em que se realizam as práticas educativas;  

 Vivenciar as práticas cotidianas da docência na Educação Infantil e nos anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e da Gestão Educacional, em contextos 

escolares e não-escolares, desenvolvendo habilidades para o planejamento, a 

execução, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação de projetos e 

experiências educativas;  

 Desenvolver competências de pesquisa que garantam a relação teoria-prática 

necessária à implementação de inovações no campo pedagógico em diferentes 

contextos. 

3.3.2.7.3 – Metodologia  

O Estágio Supervisionado como um espaço de produção de conhecimento, 

não se limita à pura transferência e “aplicação” de teorias e conteúdos. Nesse sentido, 

considerado junto às Práticas Pedagógicas Programadas como modos de um fazer 

docente, se constitui: num processo de construção que envolve ações e práticas, a 

partir da reflexão e diálogo com a realidade social, educacional e escolar, 

possibilitando a compreensão de como nos tornamos professores; e como “eixo que 

pode articular a integração teoria-prática entre os conteúdos da Parte Diversificada e 

do Núcleo Comum do curso de formação de professores e o conhecimento da 

realidade da sala de aula” (PICONEZ, 1994). 

A metodologia desenvolvida no estágio, fundamentando-se nos princípios 

formativos apresentados para o curso de Pedagogia, deverá favorecer a construção de 

um grupo de aprendizagem entre pedagogos em formação, professores-orientadores 

de estágio e profissionais dos campos de estágio. Como atividade teórica 

instrumentalizadora da práxis, o Estágio Supervisionado apresenta o pedagogo como 

um profissional em formação. Nessa perspectiva, favorece a pesquisa, a extensão, 

através da troca de experiência entre os envolvidos no processo e o aprimoramento 
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progressivo do conhecimento sistematizado a partir das atividades desenvolvidas nas 

Práticas Pedagógicas Programadas. 

O Estágio Supervisionado na perspectiva de contemplar a formação do 

pedagogo capaz de atender as demandas de uma realidade que se renova e se 

diferencia a cada dia, se apresenta, no decorrer do curso, em três etapas, assim 

distribuídas: 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (CH 150 h) – abrangendo a escola e seu 

entorno; 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (CH 165h) – abrangendo a sala de aula e a 

prática pedagógica do professor; 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (CH- 165h) – abrangendo os processos 

educativos nos espaços não-escolares;  

As atividades de Estágio Supervisionado, realizadas em espaços escolares e 

não escolares, compreendem uma dinâmica que expressa o compromisso com a 

realidade dos processos educativos desenvolvidos nesses espaços, possibilitando um 

redimensionamento numa perspectiva reflexiva e investigativa. 

 Espaços escolares 

Face o diagnóstico da análise de necessidades do Curso, bem como as 

inovações formativas requeridas pela legislação oficial e impressas neste projeto, o 

Estágio Supervisionado nos espaços escolares impõe novas estratégias didáticas, 

organizacionais e interativas com as escolas, vez que o atual contexto educativo 

formal revela-se insuficiente e inadequado ao perfil do profissional que se deseja 

formar. 

Esta parceria será concretizada através de um Programa de Interação 

Formativa para o Pedagogo entre o Departamento de Educação, Escolas Campo de 

Estágio, Secretaria de Educação e Cultura dos Municípios Pólos, Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, Cursos de Licenciaturas, 

PROEG, PROEX e PRORHAE. Este Programa de Interação Formativa apresenta a 

finalidade de desenvolver Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão relativos a: 
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 Formação Continuada para os Professores e Gestores das escolas campo de 

estágio através de Cursos Lato-Sensu, bem como de assistências pedagógicas 

sistemáticas; 

 Seminários de socialização e avaliação sobre os Estágios Supervisionados; 

 Pesquisas diagnósticas relativas às necessidades formativas nos espaços 

escolares e acadêmicos. 

A atuação do Pedagogo nas escolas dar-se-á: nos Ensinos da Educação 

Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com possibilidades de atuar na 

Educação de Jovens e Adultos
9
 e nas atividades que envolvem a Gestão Educacional. 

 Espaços Não-Escolares 

As possibilidades atuais de atuação profissional para o pedagogo em espaços 

educativos não-escolares são bastante diversificadas. Atuar pedagogicamente na 

contemporaneidade não se restringe mais ao espaço da escola ou da sala de aula, mas 

“engloba serviços profissionais encarregados de facilitar e apoiar, por diferentes 

meios, a aquisição de um conhecimento educacional” (MONEREO e POZO, 2007, 

p.14), através de práticas e atividades direcionadas a promover processos de ensino-

aprendizagem e de gestão educacional. 

A proposta do Estágio Supervisionado em espaços educativos não-escolares 

para os alunos do Curso de Pedagogia da UERN remete, inicialmente, ao estudo 

diagnóstico relativo às demandas presentes no mercado de trabalho local, com o 

propósito de estabelecermos uma proposta de atuação profissional condizente com a 

realidade. 

Para isto, serão desenvolvidas ações como: 

 mapear as instituições
10

 não escolares existentes no(s) município(s) em que 

deverá ocorrer o estágio que adotam em seu quadro funcional o profissional da 

Pedagogia, bem como aquelas com possibilidades de atuação pedagógica; 

                                                
9
 O Curso prioriza o Estágio Supervisionado, relativo ao Ensino, na atuação da Educação 

Infantil e/ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental, porém perspectiva possibilidades do Estágio 

referente aos Anos Iniciais ocorrer na Educação de Jovens e Adultos, com o propósito de flexibilizar e 

contemplar necessidades formativas profissionais e pessoais dos Pedagogos em formação. 

10
 As instituições referidas são associações comunitárias, empresas, associações desportivas e 

culturais, clubes de serviços, igrejas, presídios, entidades que desenvolvam programas de cunho social 

(tais como Criança PETROBRÁS, AABB Comunidade e outros). 
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 identificar e caracterizar as competências profissionais requeridas aos 

pedagogos por cada instituição; 

 mapear ações e projetos existentes na UERN que requeiram potencializar a 

gestão, o ensino e a aprendizagem; 

 estabelecer possibilidades e prioridades neste Curso para a prática do futuro 

pedagogo, em função dos mapeamentos realizados. 

As ações requeridas aos pedagogos em espaços não-escolares dizem respeito 

a intervenções educacionais na área de relacionamento, ética, planejamento, 

realização de palestras, oficinas e outras modalidades próprias do fazer docente que 

visem contribuir com os processos de formação das pessoas e seu desenvolvimento 

humano. 

A partir da concretização advinda do diagnóstico acima, este Curso remeterá 

ao CONSEPE a proposta de Estágio Supervisionado nos espaços educativos não-

escolares. 

Considerando a realização do Estágio Supervisionado em espaços escolares e 

não escolares, as atividades compreendidas como “tradicionais” desse componente 

curricular, como observação da prática, a participação e a regência apreciadas no 

contexto de um processo que “ultrapassa a situação da dinâmica ensino-

aprendizagem, favorecendo os espaços de reflexão e o desenvolvimento de ações 

coletivas e integradoras” (BARREIRO e GEBRAN, 2006, p. 91) ganham contornos 

diferenciados apresentadas mediante os momentos específicos, descritos a seguir: 

Estágio Supervisionado I – Este estágio envolve o estudo, a análise, a 

problematização, a reflexão e a elaboração de proposição de soluções às situações de 

ensinar, aprender e elaborar, executar e avaliar projetos de ensino, não apenas na sala 

de aula mais também na escola e na sua relação com a comunidade. 

O Estágio Supervisionado I será desenvolvido com base na seguinte 

organização; 

 Nº de alunos por professor/orientador: 10 no máximo 12. 

 Local de realização do estágio: Espaços escolares em que se realizem 

um trabalho pedagógico com a Educação Infantil.  

 Carga horária Total: 150 h 

 Detalhamento da carga horária distribuída por atividade: 

  - Orientações/discussões teórico- metodológicas- 45h 
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- Observação direta na sala de aula -20h 

- Planejamento de ações pedagógicas para desenvolver na sala de aula  

– 15h 

- Regência de classe - 50 h, sendo no mínimo 40 h de trabalho  na sala 

de aula, diretamente com os alunos, podendo 10 h  serem 

operacionalizadas com outros atores da escola e comunidade; 

 - Registro e sistematização da experiência -16h 

 - Avaliação e apresentação na escola campo de estágio, do plano de 

trabalho desenvolvido - 4h. 

   

Estágio Supervisionado II – Consiste no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas – execução de projetos - que propiciem situações e experiências práticas 

que aprimorem a formação e atuação profissional, preferencialmente vinculado a sala 

de aula. 

O Estágio Supervisionado II será desenvolvido com base na seguinte 

organização:   

Nº de alunos por prof/orientador: 10 no máximo 12.  

 Local de realização do estágio: Espaços escolares em que se realizem 

um trabalho pedagógico com os Anos Iniciais. 

 Carga horária Total: 165 h 

 Detalhamento da carga horária distribuída por atividade: 

  - Orientações/discussões teórico- metodológicas- 45h 

- Observação direta na sala de aula – 20h 

- Planejamento de ações pedagógicas para desenvolver na sala de aula 

– 20h 

- Regência de classe - 56 h, sendo no mínimo 40 h de trabalho na sala 

de aula, diretamente com os alunos, e 16 h que podem ser 

operacionalizadas com outros atores da escola e comunidade; 

- Registro e sistematização da experiência -20h 

- Avaliação e apresentação na escola campo de estágio, do plano de 

trabalho desenvolvido - 4h. 
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Estágio Supervisionado III – Neste estágio o aluno poderá vivenciar a 

construção de uma visão mais ampla de atuação na escola, na organização do ensino, 

na comunidade e na sociedade, tendo a flexibilidade de dar continuidade – 

aprofundando e ou ressiginificando sua compreensão teórico-prática - no espaço 

escolar, ou conhecer/pesquisar outros espaços que demandem o trabalho pedagógico. 

O Estágio Supervisionado III será desenvolvido com base na seguinte 

organização: 

 Local de Realização: O aluno tem a opção de continuar o processo de estudo e 

interação pedagógica em uma das escolas que realizou o estágio I ou II; ou se 

inserir em outro espaço de atuação do pedagogo como: (DIRED, APAE, 

DETRAN, PETROBRÁS,  Projetos de Extensão que desenvolvam ações sócio 

educativas, Fundações, ONGs..., e outros espaços a serem definidos pelo 

Departamento de Educação);  

 Nº de alunos por prof./orientador:  10 no máximo 12.  

 Local de realização do estágio: 

a) Situação I: Retorno ao local de realização do estágio I ou II; 

 b) Situação II: DIRED, APAE, DETRAN, PETROBRÁS, Projetos de 

Extensão que desenvolvam ações sócio educativas, Fundações, ONGs..., e 

outros espaços a serem definidos pelo Departamento de Educação;  

 
Situação I – continuidade de experiências 

anteriores 

Situação II – novo espaço de atuação do pedagogo 

Objetivos: 

- Aprofundar situações de ensino-aprendizagem 

vivenciadas em estágios anteriores; 

- Elaborar ações de intervenção que contribuam 

com a condição de pensar/fazer o trabalho 

pedagógico na escola; 

- Desenvolver o plano de trabalho na escola 

campo de estágio. 

 

*Carga horária distribuída por atividade: 
- Orientações/discussões teórico- metodológicas: 

45h 

- Retorno a escola, com foco na continuidade do 

trabalho já realizado anteriormente, para 

identificação/atualização da situação 

diagnosticada -20h; 

- Elaboração de plano de trabalho – 25h; 

- Desenvolvimento do plano de trabalho – 50h; 

- Avaliação, Registro e sistematização da 

experiência - 25h; 

 

Objetivos: 

- Estudar a teoria e prática da educação nos seus 

vínculos com a prática social global;  

- Identificar os papéis desempenhados pelos 

pedagogos nas instituições em que demandam o 

trabalho pedagógico; 

- Perceber a importância do pedagogo como 

mediador e organizador de situações sócio-

educativas em espaços não escolares; 

 

*Carga horária distribuída por atividade: 

- Orientações / discussões teórico-metodológicas: 45 

h  

- Observação participante para fins de diagnóstico do 

espaço institucional e das atividades socioeducativas 

desenvolvidas: 20 h 

- Análise do diagnóstico com perspectiva de 

contribuição nas atividades socioeducativas: 35h 

- Contribuição/co-participação nas atividades 

socioeducativas: 40h.  

-Avaliação, Registro e sistematização da experiência 

25h 



78 

 

 

 

 

3.3.2.7.4 – Aproveitamento das experiências profissionais  

O aluno estagiário que comprove já exercer a docência poderá ser dispensado 

de até 200 horas das atividades de estágio. O aproveitamento das experiências 

profissionais seguirá o estabelecido no parágrafo único do Art. 1.º da Resolução CNE-

PC, de fevereiro de 2002: “os alunos que exerçam atividades de docente regular na 

educação básica poderão ter redução de carga horária do estágio curricular 

supervisionado até no máximo de 200 (duzentas) horas”. Para isso, serão adotadas as 

seguintes orientações: 

 Será dispensado o aluno que comprovar ter, no mínimo, dois anos de docência 

exercida no nível de ensino equivalente aquele para o qual está sendo formado 

(Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, considerando-se, 

também, a atuação na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos); 

 O aluno que obtiver dispensa de parte de sua carga horária não poderá deixar 

de participar das atividades de orientação, planejamento, discussão e avaliação 

coletivas nos encontros de orientação teórico-metodológicas; 

 O aluno deverá apresentar relatório das atividades realizadas em sua atuação 

profissional, sob orientação do seu supervisor de estágio. 

 

 

3.3.3 - Estudos Integradores 

 

As atividades acadêmicas relativas aos Estudos Integradores incluem a 

participação dos estudantes em atividades específicas relacionadas ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. 

São atividades que deverão ocorrer ao longo do curso, diretamente orientadas 

por membros do corpo docente, bem como articuladas às Disciplinas e Atividades 

relativas à Diversificação dos Estudos, áreas de conhecimentos, eventos científico-

culturais, estudos curriculares, de modo a propiciar múltiplas vivências pedagógicas e 

de pesquisa em organizações escolares e não escolares, públicas e privadas.  

O estudante deve compor, ao longo do Curso, um conjunto de atividades com 

carga horária mínima de 100 (cem) horas, obedecendo aos critérios de pontuação 

abaixo: participação em projetos de iniciação científica, em discussão de grupos de 

pesquisa, em projetos de extensão, atuação em monitoria, apresentação em evento 
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científico, participação em evento científico, em palestras, em eventos científico-

culturais, publicações, dentre outros. Conforme o Quadro 4: Composição dos Estudos 

Integradores 

Quadro 4: Composição dos Estudos Integradores 

ATIVIDADES 
HORAS 

INTEGRALIZADAS 
DOCUMENTAÇÃO 

Participação em Projetos 

de Iniciação Científica 

(Bolsista ou Voluntário) 

30 horas por Semestre Relatório (ou Declaração) com 

visto do Professor Orientador 

Membro de Grupo de 

Pesquisa certificado pela 

Instituição 

10 horas por Semestre Declaração ou Página do CNPQ 

Participação em Projetos 

de Extensão (Bolsista ou 

Voluntário) 

30 horas por Semestre Relatório com visto do Professor 

Orientador ou Certificado 

emitido pela PROEX 

Participação em Projetos 

de iniciação à docência 

(PIM, BIBID, 

PRODOCENCIA e 

outros)  

30 horas por Semestre Relatório com visto do Professor 

Orientador ou Declaração 

Apresentação de 

Trabalho em Evento 

Científico (Local, 

Regional, Nacional e 

Internacional) 

Local: 20 horas  

Regional: 25 horas 

Nacional: 30 horas 

Internacional: 35 horas 

Certificado ou Publicação do 

Resumo nos Anais do Evento 

Participação em Evento 

Acadêmico e 

Científico
11

 (Congresso, 

Seminários, Simpósios, 

Conferências, Jornadas, 

Fóruns, Mesas-

redondas, Palestras, 

Oficinas, Feiras, 

Exposições, 

Workshops...) 

08 h por evento (até 

eventos) 

 

Considerar a carga 

horária do Certificado 

Certificado de Participação 

Participação em Eventos 

Artístico-Culturais
12

 

Considerar a carga 

horária do Certificado 

Certificado ou Declaração 

Participação em Cursos 

ou mini-cursos 

Considerar a carga 

horária do Certificado, 

estabelecendo o limite 

de 40 horas como carga 

horária máxima de 

integralização. 

Certificado ou Declaração 

Participação em 10 horas por Semestre Portaria ou Certificado ou 

                                                
11

  Os eventos acadêmicos e científicos são de iniciativa das Instituições ou Entidades com 

atividades voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão. 
12

  O evento artístico-cultural está inserido na categoria de reunião coloquial que tem como 

objetivo difundir manifestações, estimular a criatividade e expressões populares artísticas e culturais. 
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Comissões Internas do 

Curso 

Declaração emitido pelo 

Representante Legal 

Participação na 

organização, 

coordenação e execução 

de eventos 

10 horas Certificado ou Declaração 

Artigos Publicados Jornal: 20 horas 

Revista Científica: 50 

horas 

Capítulo de Livro: 50 

horas 

Cópia do Índice e 1ª folha do 

trabalho 

Publicações (cartilha, 

livreto, livro, cordel, on 

line) 

Cordel: 30 horas 

Cartilhas e livretos: 50 

horas 

Livro: 80 horas 

Cópia da Capa do Trabalho 

Representante do 

Movimento Estudantil 

(Presidente do DCE, 

CA; Membro de 

Diretoria) 

Presidente: 20 horas 

Membro: 10 horas 

Declaração da Entidade 

Representante em Órgão 

Colegiado (CONSEPE, 

CONSAD) 

10 horas por Semestre Portaria, Certificado ou 

Declaração emitido pelo 

Representante Legal 

Estágio não-remunerado 

(voluntário) e Estágio 

Remunerado (bolsista) 

30 horas por Semestre Declaração do Órgão 

Responsável ou Escola campo de 

Estágio 

Contrato de Professor 

Substituto (Rede pública 

Estadual e Municipal) 

40 horas por Semestre 

(área de formação 

específica) 

20 horas por Semestre 

(área de formação 

adversa) 

Declaração da Escola e Cópia do 

Contrato 

Aulas de 

acompanhamento 

escolar (reforço; 

nivelamento) 

10 horas por semestre Plano de trabalho com a 

assinatura do responsável pelo 

aluno assistido 

Ações voluntárias 

(Doação de Sangue; 

Campanhas Sociais; 

Projeto Amigos da 

Escola) 

05 horas por Semestre Declaração  

Atividades esportivas/ 

sociais (atividades de 

rua, parques, clubes, 

shopping, etc.) 

05 horas por semestre Declaração da Entidade 

Promotora 

Outros (casos não 

previstos que tenha 

aprovação do Orientador 

Acadêmico) 

Até 15 horas Certificado ou Declaração 
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3.4 – FLUXOGRAMA 
13

 

PERÍODOS DISCIPLINAS / ATIVIDADES Cr/Ch DEP/ACAD. 

 

 

1º  

Fundamentos Sócio-Econômicos da Educação 04/60 Educação 
Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 04/60 Educação 
Antropologia e Educação 04/60 Educação  
Introdução a Pedagogia 04/60 Educação 
Organização do Trabalho Acadêmico 04/60 Educação 
Estudos Acadêmicos Introdutórios I  01/15 Educação 

 

 

 

2º  

Sociologia da Educação 04/60 Educação 
História da Educação Brasileira 04/60 Educação 
Pesquisa Educacional 04/60 Educação 
Psicologia da  Educação I 04/60 Educação 
 Filosofia da Educação 04/60 Educação 
Estudos Acadêmicos Introdutórios II 01/15 Educação 
Práticas Pedagógicas Programadas I  03/45 Educação 

 

 

3º 

   

Política e Planejamento da Educação 04/60 Educação 
Psicologia da Educação II 04/60 Educação 
Profissão Docente 04/60 Educação 
Teorias Linguísticas e Alfabetização 04/60 Educação 
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 04/60 Educação 
Estudos Acadêmicos Introdutórios III  01/15 Educação 
Práticas Pedagógicas Programadas II  03/45 Educação 

 

 

 

4º  

 Didática  04/60 Educação 
Currículo  04/60 Educação 
Alfabetização e Letramento 04/60 Educação 
Gestão dos Processos Educativos 04/60 Educação 
Concepções e Práticas de Educação Infantil 04/60 Educação 
Práticas Pedagógicas Programadas III  03/45 Educação 

 

 

 

5º  

Ensino de Ciências 04/60 Educação 
Educação para Diversidade 04/60 Educação 
Estágio Supervisionado I 10/150 Educação 
Ensino de História 04/60 Educação 
Ensino de Geografia 04/60 Educação 
Seminários Temáticos I 04/60 Educação 

 

 

 

6º  

Ensino de Matemática 04/60 Educação 
Ensino de Língua Portuguesa 04/60 Educação 
Literatura e Infância 04/60 Educação 
Estágio Supervisionado II 11/165 Educação 
Seminários Temáticos II 04/60 Educação 
Língua Brasileira de Sinais 04/60 Letras/Vernáculas 

    

 

 

 

7º  

Optativas  04/60 (Ver Quadro 3) 
Ensino de Arte 04/60 Educação 
Concepções e Práticas da Educação de Jovens e 

 

 Adultos 

04/60 Educação 

Corpo, Movimento e Ludicidade  04/60 Educação 
Estágio Supervisionado III 11/165 Educação 

Laboratório de Monografia 03/45 Educação 

 

 

 

8º  

 Área de Aprofundamento  04/60 

04/60 

Educação 

Educação 
Tecnologias e Mediação Pedagógica 04/60 Educação 
Optativas  04/60 (Ver Quadro 03) 
Monografia 08/120 Educação 

                                                
13

  Para a totalização das 3.205 horas, deve-se considerar a opção por uma área de 

aprofundamento, mais 100 horas correspondentes as Atividades Integradoras.   
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3.5. MATRIZ CURRICULAR 
 
I – PRIMEIRO PERÍODO 

 
CÓDIGO DISCIPLINA/ATIVIDA

DE 

Cr/Ch 
 

PRÉ-

REQUISIT

O 

DISTRIBUIÇÃO  C/h  

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala 

Campo 

Atuação 

Ch 

Semanal 

0301048-1 Fundamentos Sócio-

Econômicos da 

Educação 

04/60 - 60 - - 04 

0301049-1 Fundamentos 

Histórico-Filosóficos 

da Educação 

04/60 - 60 - - 04 

0301050-1 Antropologia e 

Educação 

04/60 - 60 - - 04 

0301051-1 Introdução a 

Pedagogia  

04/60 - 60 - - 04 

0301055-1 Organização do 

Trabalho Acadêmico 

04/60 - 60 - - 04 

0301900-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios I    

01/15 - 15 - - 01 

                                                   TOTAL         21/315                                  21 

 
II – SEGUNDO PERÍODO 

 
CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ 

ATIVIDADE 

 

Cr/Ch 

 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  C/h 
Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala  

Campo 

Atuação 

Ch 

Semanal 

0301008-1 Sociologia da 

Educação  

04/60 Fundamentos 

Sócio-

econômicos  

da Educação 

60 - - 04 

0301012-1 História da Educação 

Brasileira 

04/60           - 60 - - 04 

0301034-1 Pesquisa Educacional 04/60           - 60 - - 04 

0301053-1 Psicologia da 

Educação I 

04/60 - 60 - - 04 

0301054-1 Filosofia da 

Educação 

04/60 Fund. Histór. 

Filosóf. da 

Educação 

60 - - 04 

0301901-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios II  

01/15 - 15 - - 01 

0301903-1 Práticas 

Pedagógicas 

Programadas I  

03/45 - 15 - 30 03 

        TOTAL        24/360       24 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

III- TERCEIRO PERÍODO 
 
CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ 

ATIVIDADE 

 

Cr/Ch 

 

PRÉ-

REQUISI

TO 

DISTRIBUIÇÃO  C/h  

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

Ch semanal 

0301015-1 Política e 

Planejamento da 

Educação 

04/60            - 60 - - 04 

0301056-1 Psicologia da 

Educação II 

04/60 Psicologi

a da 

Educação 

I 

60 - - 04 

0301057-1 Profissão 

Docente 

04/60 - 60 - - 04 

0301058-1 Teorias 

Linguísticas e 

Alfabetização 

04/60 - 60 - - 04 

0301071-1 Estrutura e 

Funcionamento 

da Educação 

Básica 

04/60 - 60 - - 04 

0301902-1 Estudos 

Acadêmicos 

Introdutórios III 

01/15 - 15 - - 01 

0301904-1 Práticas 

Pedagógicas 

Programadas II  

03/45 - 15 - 30 01 

         TOTAL      24/360 22 
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IV – QUARTO PERÍODO 

 
CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ 

ATIVIDADE 

 

Cr/Ch 

 

PRÉ-

REQUISI

TO 

DISTRIBUIÇÃO  C/h  

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

Ch semanal 

0301009-1  Didática  04/60 Psicologi

a da 

Educação 

II 

60 - - 04 

0301059-1 Currículo  04/60 - 60 - - 04 

0301060-1 Alfabetização e 

Letramento 

04/60 Teorias 

Linguísti

cas e 

Alfabetiz

ação 

60 - - 04 

0301061-1 Gestão dos 

Processos 

Educativos 

04/60 Política e 

Planejam

ento da 

Educação 

60 - - 04 

0301062-1 Concepções e 

Práticas de 

Educação Infantil 

04/60 - 60 - - 04 

0301905-1 Práticas 

Pedagógicas 

Programadas  

III  

03/45 - 15 - 30 03 

                              TOTAL          23/345 23 

 
 

V – QUINTO PERÍODO 
 
CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/A
TIVIDADE 

 

Cr/Ch 

 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  C/h  

Sala de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuaçã

o 

Ch semanal 

0301063-1 Ensino de 

Ciências 

04/60 Didática    60 - - 04 

0301064-1 Educação para 

Diversidade 

04/60          -   60 - - 04 

0301099-1 Estágio 

Supervisionado I 

10/15

0 

 

Currículo e 

Pesquisa 

Educaciona

l 

45 - 105 10 

0301102-1 Ensino de 

História 

04/60 Didática 60 - - 04 

0301103-1 Ensino de 

Geografia 

04/60 Didática 60 - - 04 

0301907-1 Seminário 

Temático I 

04/60           - 45 15  04 

 TOTAL           30/450  30 
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VI – SEXTO PERÍODO 

 
CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ 

ATIVIDADE 

 

Cr/Ch 

 

PRÉ-

REQUISIT

O 

DISTRIBUIÇÃO  C/h  

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

Ch semanal 

0301065-1 Ensino de 

Matemática 

04/60 Didática    60 - - 04 

0301066-1 Ensino de 

Língua 

Portuguesa 

04/60 Didática    60 - - 04 

0301067-1 Literatura e  

Infância 

04/60 - 60 - - 04 

0301100-1 Estágio 

Supervisionado 

II 

11/165 Didática e 

Estágio 

Supervision

ado I 

45 - 120 11 

0301908-1 Seminário 

Temático II 

04/60  45 15 - 04 

0401089-1 Língua 

Brasileira de 

Sinais 

04/60           - 60 - - 04 

       TOTAL         31/465 31 

 

 

 
VII – SÉTIMO PERÍODO 

 
CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ 

ATIVIDADE 

 

Cr/Ch 

 

PRÉ- 

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  C/h   
Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

Ch semanal 

0301068-1 Ensino de Arte 04/60 Didática 60   04 

0301069-1 Concepções e 

Práticas da 

Educação de 

Jovens e Adultos  

04/60 - 60 - - 04 

0301070-1 Corpo, Movimento 

e Ludicidade  

04/60 - 60 - - 04 

0301101-1 Estágio 

Supervisionado III 

11/165 

 

Estágio 

Supervisio

nado III 

45 - 120 11 

0301906-1 Laboratório de 

Monografia 

03/45 - 15 30 - 03 

             TOTAL        26/450  26  
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VIII – OITAVO PERÍODO 

 
CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ 

ATIVIDADE 

Cr/Ch 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  C/h  

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala 

Campo 

Atuação 

Ch 

Seman

al 
0301072-1 Tecnologias e Mediação 

Pedagógica 

04/60 - 60 - -       04 

0301073-1 

 

 

 

 

0301075-1 

Meio Ambiente e 

Educação Ambiental 

(aprofundamento em 

Educação Ambiental)   

ou 
Educação Especial e 

Inclusão 

(aprofundamento em 

Educação Especial 

 

 

 

04/60 

 

 

 

- 

 

 

 

60 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

      04 

0301074-1 

 

 

 

 

0301076-1 

Educação Ambiental nas 

Práticas Pedagógicas 

(aprofundamento em 

Educação Ambiental) 

ou 
Procedimentos de 

Intervenção nas Práticas 

Educativas 

(aprofundamento em 

Educação Especial 

 

 

 

 

04/60 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

      04 

- Optativa 04/60 - 6 - -       04 
    0    

0301077-1 Monografia 08/120 Laboratório 

de 

Monografia 

- 120 -        8 

                                                       TOTAL       24/360       24 

 

 

Quadro 05: Demonstrativo da Carga Horária Total do Curso  

Componentes Obrigatórios 2865h 

Componentes Optativos 240h 

Estudos Integradores 100h 

TOTAL 3.205h 
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3.6 – EQUIVALÊNCIAS ENTRE O CURRÍCULO PROPOSTO E O 

EXISTENTE 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES EQUIVALÊNCIA CURRICULAR 

Código Disciplina CR/CH Código Disciplina CR/C

H 

0301060-1 Alfabetização e Letramento 04/60 0301022-1 Processos de 

Alfabetização 

04/60 

0301050-1 Antropologia e Educação 04/60 ------ ------ ------ 

0301084-1 Arte e Ludicidade na 

Educação 

04/60 
------ ------ ------ 

0301092-1 
Avaliação do Processo de 

Ensino-Aprendizagem 
04/60 ------ ------ ------ 

0301069-1 

Concepções e Práticas da 

Educação de Jovens e 

Adultos 

04/60 

0301033-1 Educação de Jovens 

e  Adultos 

04/60 

0301062-1 
Concepções e Práticas de 

Educação Infantil 
04/60 0301016-1 

Princípios da 

Educação Infantil 
04/60 

0301070-1 
Corpo, Movimento e 

Ludicidade 
04/60 ------ 

------ 
------ 

0301059-1 Currículo 04/60 0301020-1 

Currículo na 

Educação Infantil e 

Séries Iniciais 

04/60 

0301020-1 
Currículo na Educação 

Infantil e Séries Iniciais 
04/60 0301059-1 Currículo 04/60 

0301002-1 Didática 04/60 

0301009-1 Didática 04/60 

0301038-1 Didática Geral 04/60 

0301042-1 
Introdução à 

Didática 

04/60 

0301009-1 Didática 04/60 

0301002-1 Didática 04/60 

0301038-1 Didática Geral 04/60 

0301042-1 Introdução à 

Didática 

03/45 

0301038-1 Didática Geral 04/60 

0301009-1 Didática 04/60 

0301002-1 Didática 04/60 

0301042-1 Introdução à 

Didática 

03/45 

0301001-1 Economia da Educação 04/60 ------ ------ ------ 

0301040-1 Educação Ambiental 04/60 ------ ------ ------ 

0301074-1 
Educação Ambiental nas 

Práticas Pedagógicas 
04/60 ------ ------ ------ 

0301095-1 
Educação de Adultos e 

Saberes da Cultura Popular 
04/60 ------ ------ ------ 

0301033-1 
Educação de Jovens e 

Adultos 
04/60 0301069-1 

Concepções e 

Práticas da 

Educação de Jovens 

e Adultos 

 

04/60 
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0301083-1 
Educação e Cidadania da 

Criança e do Adolescente 
04/60 ------ ------ ------ 

0301090-1 Educação e Movimentos 

Sociais 

04/60 ------ ------ ------ 

0301081-1 Educação e 

Multiculturalidade 

04/60 ------ ------ ------ 

0301093-1 Educação em Direitos 

Humanos 

04/60 ------ ------ ------ 

0301021-1 Educação Especial 

04/60 0301075-1 
Educação Especial 

e Inclusão 
04/60 

04/60 0301064-1 Educação para 

Diversidade 

04/60 

0301075-1 Educação Especial e 

Inclusão 

04/60 0301021-1 Educação Especial 04/60 

0301094-1 Educação no Campo 04/60 ------ ------ ------ 

0301064-1 Educação para Diversidade 04/60 0301021-1 Educação Especial 04/60 

0301105-1 
Educação Popular: 

Perspectivas Freirianas 
04/60 ------ ------ ------ 

0301025-1 Ensino da História 05/75 0301102-1 Ensino de História 04/60 

0301102-1 Ensino de História 04/60 0301025-1 Ensino de História 05/75 

0301066-1 
Ensino de Língua 

Portuguesa 
04/60 

0301026-1 
Ensino da Língua 

Portuguesa I 
05/75 

0401095-1 
Didática da Língua 

Portuguesa 
06/90 

0301026-1 
Ensino da Língua 

Portuguesa I 
05/75 

0301066-1 
Ensino de Língua 

Portuguesa 
04/60 

0401095-1 
Didática da Língua 

Portuguesa 
06/90 

0301030-1 Ensino da Língua 

Portuguesa II 

05/75 
------ 

------ ------ 

0301065-1 Ensino de Matemática 04/60 0301027-1 Ensino de 

Matemática I 

05/75 

0301027-1 Ensino da Matemática I 05/75 0301065-1 Ensino de 

Matemática 

04/60 

0301031-1 Ensino da Matemática II 05/75 ------ ------ ------ 

0301068-1 Ensino de Arte 04/60 0401057-1 Arte e Educação 04/60 

0301063-1 Ensino de Ciências 04/60 ------ ------ ------ 

0301024-1 
Ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas I 
05/75 ------ ------ ------ 

0301028-1 
Ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas II 
05/75 ------ ------ ------ 

0301103-1 Ensino de Geografia 04/60 0301029-1 
Ensino de 

Geografia 
05/75 

0301029-1 Ensino de Geografia 05/75 0301103-1 
Ensino de 

Geografia 
04/60 

0301025-1 Ensino de História 05/75 0301102-1 Ensino de História 04/60 

0301102-1 Ensino de História 04/60 0301025-1 Ensino da História 05/75 

0301099-1 Estágio Supervisionado I 10/150 ------ ------ ------ 

0301100-1 Estágio Supervisionado II 11/165 ------ ------ ------ 
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0301101-1 Estágio Supervisionado III 11/165 ------ ------ ------ 

0301071-1 
Estrutura e Funcionamento 

da Educação Básica 
04/60 

0301014-1 

Estrutura e 

Funcionamento do 

Ensino Básico 

04/60 

0301039-1 
Organização da 

Educação Brasileira 
04/60 

0301014-1 
Estrutura e Funcionamento 

do Ensino Básico 
04/60 

0301071-1 

Estrutura e 

Funcionamento da 

Educação Básica 

04/60 

0301039-1 
Organização da 

Educação Brasileira 
04/60 

0301900-1 
Estudos Acadêmicos 

Introdutórios I 
01/15 ------ ------ ------ 

0301901-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios II 
01/15 ------ ------ ------ 

0301902-1 
Estudos Acadêmicos 

Introdutórios III 
01/15 ------ ------ ------ 

0301085-1 
Éticas e Diferenças Sócio-

Culturais 
04/60 ------ ------ ------ 

0301054-1 Filosofia da Educação 04/60 

0701032-1 Filosofia da 

Educação 

04/60 

0704036-1 Filosofia da 

Educação 

04/60 

0301004-1 
Filosofia da 

Educação I 

04/60 

0301004-1 Filosofia da Educação I 04/60 

0301054-1 Filosofia da 

Educação 

04/60 

0701032-1 Filosofia da 

Educação 

04/60 

0704036-1 Filosofia da 

Educação 

04/60 

0301010-1 Filosofia da Educação II 04/60 ------ ------ ------ 

0301078-1 Financiamento da Educação 04/60 ------ ------ ------ 

0301011-1 

Fundamentos 

Administrativos da 

Educação 

04/60 ------ ------ ------ 

0301002-1 
Fundamentos Biológicos da 

Educação 
04/60 ------ ------ ------ 

0301036-1 Fundamentos da Educação 04/60 ------ ------ ------ 

0301003-1 Fundamentos da Psicologia 04/60 ------ ------ ------ 

0301049-1 
Fundamentos Histórico-

Filosóficos da Educação 
04/60 ------ ------ ------ 

0301048-1 
Fundamentos Sócio-

Econômicos da Educação 
04/60 ------ ------ ------ 

0301061-1 
Gestão dos Processos 

Educativos 
04/60 ------ ------ ------ 

0301005-1 História da Educação 04/60 ------ ------ ------ 

0301012-1 
História da Educação 

Brasileira 
04/60 ------ ------ ------ 
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0301042-1 Introdução à Didática 03/45 

0301002-1 Didática 04/60 

0301009-1 Didática 04/60 

0301038-1 Didática Geral 04/60 

0301051-1 Introdução à Pedagogia 04/60 ------ ------ ------ 

0301906-1 Laboratório de Monografia 03/45 ------ ------ ------ 

0301097-1 
Leitura e Produção do Texto 

Acadêmico 
04/60 ------ ------ ------ 

0301079-1 

Leitura, Escrita e Resolução 

de Problemas em 

Matemática 

04/60 ------ ------ ------ 

0301096-1 
Leitura, Produção de Texto 

e Análise Linguística 
04/60 ------ ------ ------ 

0301088-1 
Linguagem, Leitura e 

Produção de Textos 
04/60 ------ ------ ------ 

0301067-1 Literatura e Infância 04/60 0401058-1 Literatura Infantil 04/60 

0401058-1 
Literatura Infantil 

04/60 0301067-1 
Literatura e 

Infância 
04/60 

0301073-1 
Meio Ambiente e Educação 

Ambiental 
04/60 ------ ------ ------ 

0301077-1 Monografia 08/120 ------ ------ ------ 

0301039-1 
Organização da Educação 

Brasileira 
04/60 

0301014-1 

Estrutura e 

Funcionamento do 

Ensino Básico 

04/60 

0301071-1 

Estrutura e 

Funcionamento da 

Educação Básica 

04/60 

0301082-1 Organização da Educação 

Municipal 
04/60 ------ ------ ------ 

0301055-1 
Organização do Trabalho 

Acadêmico 
04/60 

0301006-1 
Organização do 

Trabalho Científico 
04/60 

0103014-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0104002-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0105002-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0201015-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0401059-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0705002-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0701091-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0703035-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0601031-1 

Metodologia do 

Trabalho 

Acadêmico 

04/60 
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0805035-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0901003-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0301006-1 
Organização do Trabalho 

Científico 
04/60 

0301055-1 

Organização do 

Trabalho 

Acadêmico 

04/60 

0103014-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0104002-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0105002-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0201015-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0401059-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0705002-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0701091-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0703035-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0601031-1 

Metodologia do 

Trabalho 

Acadêmico 

04/60 

0805035-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0901003-1 
Metodologia do 

Trabalho Científico 
04/60 

0301034-1 Pesquisa Educacional 04/60 ------ ------ ------ 

0301047-1 Pesquisa em Educação 02/30 0301034-1 Pesquisa 

Educacional 

04/60 

0301015-1 
Política e Planejamento da 

Educação 
04/60 ------ ------ ------ 

0301032-1 

Prática de Ensino no 

Magistério das Séries 

Iniciais do Ensino 

Fundamental I 

10/150 ------ ------ ------ 

0301035-1 

Prática de Ensino no 

Magistério das Séries 

Iniciais do Ensino 

Fundamental II 

10/150 ------ ------ ------ 

0301086-1 
Práticas Interdisciplinares 

no Ensino 
04/60 ------ ------ ------ 

0301903-1 
Práticas Pedagógicas 

Programadas I 
03/45 ------ ------ ------ 

0301904-1 
Práticas Pedagógicas 

Programadas II 
03/45 ------ ------ ------ 
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0301905-1 
Práticas Pedagógicas 

Programadas III 
03/45 ------ ------ ------ 

0301016-1 
Princípios da Educação 

Infantil 
04/60 0301062-1 

Concepções e 

Práticas de 

Educação Infantil 

04/60 

0301076-1 

Procedimentos de 

Intervenção nas Práticas 

Educativas 

04/60 ------ ------ ------ 

0301022-1 Processo de Alfabetização 04/60 0301060-1 Alfabetização e 

Letramento 

04/60 

0301057-1 Profissão Docente 04/60 ------ ------ ------ 

0301080-1 Projetos Pedagógicos 04/60 ------ ------ ------ 

0301041-1 Psicologia Aplicada à 

Educação 

04/60 
0301017-1 

Psicologia da 

Educação 
06/90 

0301013-1 Psicologia da Adolescência 04/60 0301046-1 

Psicologia do 

Desenvolvimento 

da Aprendizagem 

do Adolescente e 

do Adulto 

04/60 

0301018-1 Psicologia da 

Aprendizagem 

04/60 ------ ------ ------ 

0301007-1 Psicologia da Criança 04/60 0301043-1 

Psicologia do 

Desenvolvimento e 

da Aprendizagem 

da Criança 

04/60 

0301104-1 Psicologia da Educação 04/60 ------ ------ ------ 

0301017-1 Psicologia da Educação 06/90 ------ ------ ------ 

0301053-1 Psicologia da Educação I 04/60 0301104-1 

Psicologia da 

Educação 

Psicologia Aplicada 

à Educação 

Psicologia da 

Aprendizagem 

04/60 

0301056-1 Psicologia da Educação II 04/60 

 Psicologia do 

Desenvolvimento 

da Aprendizagem 

da Criança 

 

0301043-1 

Psicologia do 

Desenvolvimento e da 

Aprendizagem da Criança 

04/60 ------ ------ ------ 

0301046-1 

Psicologia do 

Desenvolvimento da 

Aprendizagem do 

Adolescente e do Adulto 

04/60 ------ ------ ------ 

0301044-1 Psicologia Jurídica 02/30 ------ ------ ------ 

0301037-1 Psicologia Social 04/60 ------ ------ ------ 

0301091-1 Psicomotricidade e 

Educação 

04/60 
------ ------ ------ 

0301045-1 Psicopedagogia 04/60 ------ ------ ------ 
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0301023-1 Recreação e Jogos 04/60 0601069-1 

Metodologia da 

Recreação e do 

Lazer Escolar 

06/90 

0301098-1 
Relações de Gênero e 

Sexualidade na Educação 
04/60 ------ ------ ------ 

0301087-1 Saberes Docentes 04/60 ------ ------ ------ 

0301907-1 Seminário Temático I 04/60 ------ ------ ------ 

0301908-1 Seminário Temático II 04/60 ------ ------ ------ 

0301008-1 Sociologia da Educação 04/60 ------ ------ ------ 

0301089-1 Teatro e Música em Sala de 

Aula 

04/60 ------ ------ ------ 

0301072-1 
Tecnologias e Mediação 

Pedagógica 
04/60 0801071-1 

Informática na 

Educação 
04/60 

0801071-1 Informática na Educação 04/60 0301072-1 

Tecnologias e 

Mediação 

Pedagógica 

04/60 

0301058-1 
Teorias Linguísticas e 

Alfabetização 
04/60 0401056-1 

Fundamentos 

Linguísticos para a 

Alfabetização 

04/60 

0401056-1 
Fundamentos Linguísticos 

para a Alfabetização 
04/60 0301058-1 

Teorias 

Linguísticas e 

Alfabetização 

04/60 
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3.7 – DICIPLINAS SEM EQUIVALÊNCIA NO CURRÍCULO PROPOSTO 

 

CÓDIGO DISCIPLINA/ATIVIDADE Cr/Ch 

0301050-1 Antropologia e Educação 04/60 

0301048-1 Fundamentos Sócio-Econômicos da Educação 04/60 

0301049-1 Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 04/60 

0301900-1 Estudos Acadêmicos Introdutórios I 01/15 

0301901-1 Estudos Acadêmicos Introdutórios II 01/15 

0301903-1 Prática Pedagógica Programada I 03/45 

0301057-1 Profissão Docente 04/60 

0301902-1 Estudos Acadêmicos Introdutórios III 01/15 

0301904-1 Pratica Pedagógica Programada II 03/45 

0301061-1 Gestão dos Processos Educativos 04/60 

0301905-1 Prática Pedagógica Programada III 03/45 

0301063-1 Ensino de Ciências 04/60 

0301099-1 Estágio Supervisionado I 10/150 

0301907-1 Seminário Temático I 04/60 

0301066-1 Ensino de Língua Portuguesa 04/60 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 04/60 

0301100-1 Estágio Supervisionado II 11/165 

0301908-1 Seminário Temático II 04/60 

0301084-1 Arte e Ludicidade na Educação 04/60 

0301085-1 Ética e Diferenças socioculturais 04/60 

0301086-1 Práticas interdisciplinares no Ensino 04/60 

0301087-1 Saberes Docentes 04/60 

0301088-1 Linguagem, leitura e Produção de Textos 04/60 

0301089-1 Teatro e Música em Sala de Aula 04/60 

0301090-1 Educação e Movimentos Sociais 04/60 

0301091-1 Psicomotricidade e Educação 04/60 

0301092-1 Avaliação do processo de Ensino-aprendizagem 04/60 

0301078-1 Financiamento da Educação 04/60 

0301070-1 Corpo, Movimento e Ludicidade 04/60 

0301101-1 Estágio Supervisionado III 11/165 

0301906-1 Laboratório de Monografia 03/45 

0301077-1 TCC Monografia 08/120 

 

 

3.8 - EQUIVALÊNCIA ENTRE OS PRIMEIROS PERÍODOS DO 

CURRÍCULO PROPOSTO 

 

Em face de esta proposta curricular apresentar-se inacabada, no período de 

matrículas relativo à entrada de 2007.1, a FE encaminhou para apreciação do 

CONSEPE, naquela ocasião, a solicitação de aprovação das Disciplinas/Atividades 

relativas apenas ao 1º Período do Curso. Posteriormente, com o desenvolvimento dos 

estudos e discussões no seio da Comissão Curricular, bem como com a participação e 

apreciação dos professores (Campus Central e Campi Avançados), foi estabelecida a 

mudança de dois componentes curriculares no 1º período (Organização e princípios da 
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pesquisa em educação / Atividades formativas) como condição vital para harmonizar 

a filosofia teórico-metodológica desta proposta. 

Desta forma, a Disciplina antes estabelecida como Organização e 

Princípios da Pesquisa em Educação foi substituída por Organização do Trabalho 

Acadêmico, haja vista aquela ter incorporado em sua nomenclatura e ementário 

(equivocadamente) dois objetos distintos de estudo para o professor: conhecimentos 

relativos à organização do trabalho acadêmico com conhecimentos relativos à 

pesquisa educacional. Defende-se que ambos os objetos de conhecimento devem 

contemplar a formação do pedagogo, porém em seus momentos peculiares da 

formação (Organização do trabalho Acadêmico enquanto componente Introdutório à 

formação, Pesquisa Educacional enquanto componente que fundamenta a atuação do 

pedagogo). 

O componente curricular relativo às Atividades Formativas foi excluído da 

proposta, uma vez que seus propósitos mostraram-se insuficientes para dinamizar os 

estudos relativos à diversificação e aprofundamento dos estudantes. Contudo, todos os 

alunos que cumpriram as Atividades Formativas em 2007.1 irão incorporar as 

respectivas 30 (trinta) horas na composição das 100 (cem) horas relativas às 

Atividades do Núcleo Integrador, de forma a resultar apenas um débito de 70 (setenta) 

horas a serem complementadas em sua carga horária total nestas atividades. 

 

Quadro 06: Equivalência entre os primeiros períodos do currículo proposto. 

1º Período para ingressantes em 2007.2 1º Período para ingressantes em 2007.1 
CÓDIGO DISCIPINA./ 

ATIVIDADE 

Cr/Ch CÓDIGO DISCIPLINAS Cr/Ch 

0301051-1 Introdução a Pedagogia 04/60 0301051-1 Introdução a 

Pedagogia 

04/60 

030155-1 Organização do Trabalho 

Acadêmico 

04/60 0301052-1 Organização e 

Princípios da 

Pesquisa em 

Educação 

04/60 

0301050-1 Antropologia e Educação 04/60 0301050-1 Antropologia e 

Educação 

04/60 

0301048-1 Fundamentos sócio-

econômicos da Educação 

04/60 0301048-1 Fundamentos 

sócio-econômicos 

da Educação 

04/60 

0301049-1 Fundamentos Histórico-

Filosóficos da Educação 

04/60 0301049-1 Fundamentos 

Histórico-

Filosóficos da 

Educação 

04/60 

   - Atividades Integradoras 30h.  Atividades 

Formativas  

02/30 

0301900-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios I 

01/15 - - - 
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3.9 - EMENTÁRIO  

O Ementário objetiva fornecer elementos pedagógicos para a compreensão de 

cada componente curricular, a saber: 

                                      1º PERÍODO 

FUNDAMENTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente Curricular: Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301048-1 Fundamentos Sócio-Econômicos da 

Educação 

Disciplin

a. 

60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: A vida em Sociedade como objeto de investigação científica. Abordagens a 

respeito de classe social grupo social e fato social. Infra-estrutura e superestrutura 

político-jurídica e ideológica: condicionamentos e mediações. A relação Educação e 

Trabalho: Significados e desafios. A Educação como fenômeno pluridisciplinar e sua 

interface com as perspectivas sócio-econômicas. 

REFERÊNCIAS  
Bibliografia básica: . 

DEMO, Pedro. A educação do futuro e o futuro da educação. São Paulo/SP: Autores 

Associados, 2005. (Coleção educação contemporânea). 

___________. Sociologia da educação: sociedade e suas oportunidades. Brasília/DF: Plano, 

2004. 

GENTILI, Pablo; ALENCAR, Chico. Educar na esperança em tempos de desencanto. 2 ed. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 
ANDRADE, Carlos Alberto Nascimento de. Planejamento educacional, neopatrimonialismo e 

hegemonia política (rn, 1995-2002). São Paulo: Annablume, 2005.  

HARNECKER, Marta. Os Conceitos Elementares do Materialismo Histórico. 2 ed. São Paulo: 

Global,1983 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. 38ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.  

MEKSENAS, Paulo. Sociologia. São Paulo: Cortez, 1990.  

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. 6 ed. São Paulo: Ática, 1993.  

 

FUNDAMENTOS HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente Curricular: Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301049-1 Fundamentos Histórico-Filosóficos 

da Educação 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Origem, caracterização e desenvolvimento histórico da Filosofia. O sentido 

do pensamento histórico-filosófico para a formação do pedagogo. As ideias pedagógicas 



97 

 

 

 

fundamentais sob a perspectiva das teorias e correntes filosóficas em diferentes 

contextos: mundial, nacional e local. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. 3 ed. São Paulo. Moderna 

2006. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo: Brasiliense,48ª Ed. 2006- 

(Coleção primeiros passos) 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 5 ed. São Paulo, 

Cortez, 2003. 

Referências Complementares 

LIBÂNEO, José Carlos et all. EDUCAÇÃO ESCOLAR: políticas, estrutura e 

organização. São Paulo: Cortez, 2007. 

MORIN, Edgar. Os Sete saberes Necessários à educação do Futuro. São Paulo: 

Cortez; Brasília: UNESCO, 2006. 

PILETTE, Nelson. Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental. São Paulo: 

Ática, 1999. 

SILVA, Luiz Heron da (org.) A Escola Cidadã no contexto globalizado. Petrópolis.: 

Vozes, 1999. 

STREHL, Afonso e RÉQUIA, Ivony da Rocha. Estrutura e funcionamento da 

educação básica. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2000. 

 

ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

03010501 Antropologia e 

Educação 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Antropologia, sociedade e educação. Debate teórico-metodológico da 

Antropologia contemporânea e sua relação com a cultura, educação e socialização. 

Interacionismo simbólico, etnometodologia, dramaturgia social numa relação com a 

sociedade e escola. Antropologia, sociedade, diversidade cultural e educação no 

Brasil. Antropologia e cultura da escola na perspectiva de seus ritos e rituais. 

Investigação e cotidiano em espaço escolar/não escolar. Lugares e não lugares 

antropológicos e educação. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas 
BRANDAO, C, R. O que é educação, 33. ed.Sao Paulo, Brasiliense, 1995. 

LAPLANTINE, Françoise. Aprender Antropologia/Françoise Laplatine; tradução 

Marie-Agnes Chauvel; prefácio Maria Isaura Pereira de Queiroz.-São Paulo: 

Brasiliense, 2006. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1986. 
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Referências complementares 
CARDOSOS DE OLIVEIRA, Roberto. 1988. Sobre o pensamento antropológico.- 

Rio de   Janeiro:Tempo Brasileiro; Brasília:CNPq. 

CERTEAU, Michel de. 1994. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer/Michel de 

Certeau; tradução de Ephraim Ferreira Alves. – Petrópolis, RJ:Vozes. 

CUCHE, Dennis. A noção de cultura nas Ciências Sociais. Bauru: Edusc, 1999. 

DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à Antropologia 

Social./Roberto Da Matta- Rio Janeiro: Rocco, 1987. 

GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia/Clifford Geertz; tradução, Vera 

Ribeiro; revisão técnica, Maria Cláudia Pereira Coelho.- Rio de Janeiro:  Jorge Zahar 

Ed., 2001. 

 

INTRODUÇÃO À PEDAGOGIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301051-1 Introdução à Pedagogia Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Perspectivas acerca da relação Ciências, Ciências Sociais/Humanas e 

Pedagogia. O campo de estudo da Pedagogia: definições e identidade. Tendências 

teóricas em Pedagogia. As áreas de atuação profissional do pedagogo. A demanda dos 

espaços não escolares. 

REFERÊNCIAS  

Referências Básicas 

CAMBI, F. História da pedagogia. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: UNESP, 1999. 

GHIRALDELLI JR., P. O que é Pedagogia? Brasiliense: São Paulo, 1995 (Coleção 

Primeiros Passos). 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e 

a incerteza.  

Referências Complementares 

ENGUITA, Mariano F. Educar em Tempos Incertos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

______. (Org). Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. São Paulo: Cortez Editora, 

1999. 

______. (Org.). Pedagogia e Pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo: Cortez, 

2002.  

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia como Ciência da Educação. São Paulo: 

Papirus, 2003. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301055-1 Organização do Trabalho 

Acadêmico 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: O trabalho intelectual e a vida universitária. A ciência e outras formas de 

conhecimento. Tipos de trabalhos acadêmico-científicos. Diretrizes teórico-

metodológicas para o estudo acadêmico: estratégias de leitura, fichamento, resumo e 

outras formas de organização da informação. Etapas de elaboração e aspectos técnicos 

da redação científica e acadêmica. Normas e critérios de apresentação de trabalhos 

acadêmicos, segundo a ABNT. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 4.  

ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20. ed. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

TAFNER, Elisabeth Penzlienetalli. Metodologia do Trabalho Acadêmico. 2.ed. 

Curitiba/PR:Juruá, 2006. 

 

Referências Complementares 

CRUZ, Anamaria da Costa. MENDES, Maria Tereza Reis. Trabalhos acadêmicos, 

dissertações e teses: estrutura e apresentação (NBR 14724/2002).2.ed.Niterói/RJ: 

Intertexto, 2004. 

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. 

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos 

acadêmicos. 2.ed. Curitiba/PR: 2004 

OLIVEIRA. Jorge Leite de. Texto Acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa 

científica. 2.ed. Petrópolis/RJ:Vozes, 2005. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Normas para apresentação de 

documentos científicos. Curitiba/PR: Editora UFPR, 2007. 

 

 

ESTUDOS ACADÊMICOS INTRODUTÓRIOS I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301900-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios I 

Disciplina 15/01 

Aplicação Avaliado por    

Prática Conceito   
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EMENTA: Estudo sobre a dinâmica do universo acadêmico. A composição 

organizacional e estrutural da universidade. O ensino, suas normas e a proposição 

curricular do curso de Pedagogia da UERN. A relação do acadêmico com o curso e sua 

formação profissional. 

Bibliografia básica  
PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C. Docência no Ensino Superior. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

UERN. Plano de Desenvolvimento Institucional. Mossoró, 2007. 

UERN. Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia. Mossoró, 2007. 

 

Bibliografia complementar: 
COELHO, I. M. A universidade, o saber e o ensino em questão. In Veiga, I.P.A.; 

Naves, M.L.de P. (orgs). Currículo e avaliação na educação superior. Araraquara, SP: 

Junqueira & Marin, 2005.  

GUIMARÃES, V. S. (Org.). Formar para o Mercado ou para a Autonomia? O 

papel da universidade. Campinas, SP: Papirus, 2006. 

UERN. Regulamento dos cursos de graduação da UERN. Mossoró, 2010. 

UERN/PROEG. Manual do aluno. Disponível em: <http://www.uern.br> 

 

 

 

2º PERÍODO 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301008-1 Sociologia da Educação Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Análise dos principais paradigmas da sociologia da educação. 

Articulações e mediações entre educação e sociedade. Reflexão acerca de práticas 

educativas formais e não formais – práticas sociais cotidianas – tendo como referência 

norteadora as instituições sociais, o processo de socialização e a educação contra-

hegemônica. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 

CARVALHO, Alonso Bezerra de; SILVA, Wilton Carlos Lima da (Orgs.). Sociologia 

da Educação: leituras e interpretações. São Paulo/SP: Avercamp, 2006. 

DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1967.  

KRUPPA, Sônia M. Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: Cortez, 1995.  
 

.Referências Complementares  

CARNOY, Martin. Educação, Economia e Estado: base e superestrutura: relações e 

mediações. São Paulo:Cortez, 1984.  

GENTILI, Pablo. Neoliberalismo e educação: manual do usuário, in: SILVA, Tomaz 

http://www.uern.br/
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Tadeu da; GENTILI, Pablo (orgs.). Escola S.A. : quem ganha e quem perde no 

mercado educacional do neoliberalismo. Brasília: Confederação dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), 1996.  

MEKSENAS, Paulo. Sociologia. São Paulo: Cortez, 1990.  

NOGUEIRA, Maria Alice e NOGUEIRA, Cláudio M. Martins. Bourdieu e a 

educação. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006  

 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito 

0301012-1 História da Educação 

Brasileira 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Historiografia da educação, fontes de pesquisa de memória de professores 

e alunos. Estudo das ideias pedagógica e práticas educativas escolares e não escolares 

ocorridas no Brasil em diferentes contextos. Articulação do processo educativo com a 

economia, a política, a cultura e a sociedade como um todo. Problemas e perspectivas 

da educação contemporânea.   

 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas 
COSTA, Maria Antonia Teixeira da. O ensino primário no Rio Grande do Norte: 

memória, educadores e lição sobre o ensinar (1939-1969) Mossoró: Edições UERN, 

2010 

RIBEIRO, M. L. de O. História da educação no Brasil. 10º ed. Petrópolis: RJ: 

Vozes, 1978. 

SAVIANE, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas-SP: autores 

Associados, 2007 

 

Referências Complementares 

AZEVEDO, Fernando de. A cultura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos: Brasília: 

Instituto Nacional do Livro, 1964 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Tradução de Moacir Gadotti e Lilian Lopes 

Martin. Rio De janeiro: Paz e Terra, 1983 (Coleção Educação e Comunicação, Vol1). 

LOURENÇO, Manuel Bergstron. Introdução ao estudo da escola nova. 9ed. São 

Paulo: Melhoramentos, 1967 

NUNES, Clarice; CARVALHO, Marta. 4ed. Historiografia da educação e fontes. 

Cadernos ANPED. Porto Alegre, (5): p. 7-64; set, 1993. 

TEIXEIRA, Anísio S. Educação não é privilégio .4.ed. São Paulo: Editora Nacional, 

1977. 
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PESQUISA EDUCACIONAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito

: 

0301034-1 Pesquisa Educacional Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Ciência e método científico. Pesquisa educacional no Brasil. Crise de 

Paradigmas. Diferentes modalidades de pesquisa. Qualidade e quantidade na pesquisa 

educacional. Instrumentos de pesquisa. Projeto e relatório de pesquisa: elementos 

constitutivos. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas  
ALBARELLO, L. (Org.) Práticas e métodos de investigação em ciências sociais. 

Lisboa: 

ANDRE, M.E.D. A. Etnografia da prática escolar. 12
a
 ed. Campinas, SP: Papirus, 

2005. 

Gradiva, 1997. (Coleção Práxis). 

.MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 1994. 

Referências Complementares 

BOGDAN, Robert, BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução a 

teoria e aos métodos. Lisboa: Porto Editora, 1994. 

BRANDAO. Carlos Rodrigues. A pergunta a varias mãos: a experiência da 

pesquisa no 

trabalho do educador. São Paulo: Cortez, 2003. 

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 3
a
 ed. São Paulo: 

Cortez, 

1998. 

COSTA, Marisa Cristina V. Caminhos investigativos: novos olhares na pesquisa 

em 

educação. 2
a
 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

PASSEGGI, Maria da C. (Org.). Tendências da Pesquisa (auto) biográfica. Natal-

RN:  

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301053-1 Psicologia da Educação I Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   
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EMENTA: A contribuição da psicologia educacional para o processo ensino-

aprendizagem. Análise das principais concepções teóricas da aprendizagem e suas 

implicações no ato educativo: Inatista, Comportamentalista, Humanista, Psicogenética 

e Sócio-cultural. A relação professor-aluno nas respectivas concepções. Processo 

avaliativo como terminalidade e como mediação da aprendizagem. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 

BOCK, Ana Mercês. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. São 

Paulo: Saraiva, 1999 

FONTANA, Roseli e Cruz, Nazaré. Psicologia e Trabalho Pedagógico. São Paulo: 

Atual, 1997. 

MATUI, Jiron. Construtivismo: Teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao 

ensino. São Paulo: Moderna , 2005. 

Referências complementares 

ALMEIDA, Ana Rita de – A emoção na sala de aula. São Paulo: Papirus, 2006. 

FRANCISCO FILHO, Geraldo – A psicologia no contexto educacional. Campinas: 

Átomo, 2002 

MAHONEY, Abigail A. e Almeida, Laurinda  Ramalho(Org) – Henry Wallon: 

Psicologia e Educação, S. Paulo: Loyola, 2003 

MOREIRA, Paulo Roberto – Psicologia da Educação: Interação e Individualidade. S. 

Paulo: FTD, 1994 

SALES, Vilmária Fernandes,  Monte, Margarida Maria do, Batista, Jaqueline Brito 

(Org)- Psicologia na Educação: Um referencial para professores. João Pessoa Ed. Da 

UFPB, 2005 

 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito

: 

0301054-1 Filosofia da Educação Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A filosofia e o processo do filosofar como princípio educativo. A filosofia 

da educação na formação e na prática do educador. A educação mediando a prática 

humana. A Filosofia na sala de aula do Ensino Fundamental. As relações entre 

educação, trabalho e cultura, subjetividade e ideologia. Estudo das principais 

tendências do pensamento pedagógico a partir das contribuições dos educadores 

brasileiros contemporâneos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas  
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo Moderna, 
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2006. 

DEWEY, Jonh. Democracia e Educação. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1959. 

LUCHESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1990. 
 

Referências Complementares 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 47ª ed.São Paulo: Brasiliense, 

2006. 

BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento. De Gutemberg a Diderot. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

GADOTTI, Moacir. Histórias das ideias pedagògicas. 8ªed. São PaulO: Àtica, 1999. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1990. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 12. ed. 

Campinas/SP: Autores Associados, 1996. 

 

ESTUDOS ACADÊMICOS INTRODUTÓRIOS II 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301901-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios II 

Disciplina 15/01 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Conceito   

EMENTA: Ampliação do repertório de leituras para além da leitura de textos. 

Compreensão do processo educativo, através de fontes literárias diversas (nas pessoas, 

na linguagem cinematográfica, na fotografia, na pintura, na escultura, na arquitetura, 

no cordel, na música, dentre outras) 

Bibliografia básica  
FLEITAS, J.; FLEITAS, O. Arte e comunicação. Educação Artística. São Paulo : 

FTD, 1995.  

NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na sala de aula. 2. ed. São Paulo:Contexto, 

2005. 

ROSA, S. S. da.Brincar, Conhecer, Ensinar. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

Bibliografia complementar 
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

MR. HOLLAND opus. Direção: Stephen Herek. EUA: Distribuição: Flashstar, 1995. 

1 Digital Vídeo Disc (143 min.): DVD, Ntsc, son., color. Legendado. Port. 

NARRADORES de Javé. Direção de Eliane Caffé. Brasil: Distribuição: Lumière e 

Riofilme, 2003. 1 Digital Vídeo Disc (100 min.): DVD, Ntsc, son., color. 

O OITAVO DIA. Direção Jaco van Dormael. Longa metragem colorido. 118 min. 

Lançamento Bélgica 1996. 

TAPETE VERMELHO. Direção de Luiz Alberto Pereira. Brasil: Distribuição: Europa 

Filmes, 2006. 1 Digital Vídeo Disc (100 min.): DVD, Ntsc, son., color. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301903-1 Práticas Pedagógicas 

Programadas I 

Disciplina 45/03 

Aplicação Avaliado por   

Prática Nota   

EMENTA: Concepções de educação do pedagogo em espaços escolares e a função 

social da escola; descrição e análise de práticas e concepções pedagógicas reveladoras 

dos papéis atribuídos a educação e a sociedade para contribuir com a formação 

humana. 

BIBLIOGRAFIA O referencial bibliográfico básico para a realização desta pesquisa 

origina-se dos PGCCs adotados para o 2ºperíodo. Contudo, há possibilidades de 

indicações complementares, conforme sejam os níveis de dificuldades apresentados 

por cada grupo de alunos. 

 

3º PERÍODO 

POLÍTICA E PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito

: 

0301015-1 Política e Planejamento da 

Educação 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota    

EMENTA: Abordagem histórica e teórica das políticas educacionais no Brasil 

voltadas para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Reforma do 

Estado e a contribuição dos movimentos contra-hegemônicos na definição, 

implementação e orientação das políticas educacionais. Planos e Programas 

educacionais. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 

 

DOURADO, Luiz F.; PARO, Vitor H. (Org.). Políticas públicas & educação básica. 

São Paulo: Xamã, 2001 

KUENZER, Acácia; CALAZANS, M. Julieta; GARCIA, Walter. Planejamento e 

educação no Brasil.3.ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

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

escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo/SP: Cortez, 2003. (Coleção 

docência em formação). 

Referências Complementares 
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BIANCHETTI, Roberto G. Modelo Neoliberal e políticas educacionais. 3.ed. São 

Paulo: Cortez, 2001 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n° 9.394/96, de 20 

de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. 

BRASIL. Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 

Educação e dá outras providencias. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 10 jan. 

2001. 

EDUCAÇÃO & SOCIEDADE. Políticas públicas para a educação: olhares diversos 

sobre o período de 1995 a 2002, Campinas, v.23, n.80, set.2002. . 

SHIROMA, Olinda. Política Educacional.2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301056-1 Psicologia da Educação II Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA:Principais perspectivas teóricas que norteiam a Psicologia do 

desenvolvimento. Papel do lúdico no processo de construção do conhecimento. A 

relação entre pensamento e linguagem e a formação de conceitos nas práticas 

educativas. O papel do professor na perspectiva construtivista-interacionista. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 

FONTANA, R.. Psicologias e Trabalho pedagógico. São Paulo, Atual, 1997. 

JESUS, Marcos Antôni S. de. Contribuições da psicologia para a prática 

educacional 
TELES, M.L.S. Psicodinâmica do Desenvolvimento Humano. 9ªed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2001. 

 

Referências Complementares 
MATUI, Jiron. Construtivismo: teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao 

ensino. São Paulo: Moderna, 1998. 

MOREIRA, Marco Antônio. Ensino e aprendizagem. 3. ed. São Paulo: Moraes, s/d. 

PALACIOS, Jesús; MARCHESI, Álvaro. (Org.). Desenvolvimento psicológico e 

educação. vol. 2. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

PLACCO. V.M.S de S. (Org). Aprendizagem do adulto professor. São Paulo: 

Edições Loyola. 2006. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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PROFISSÃO DOCENTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito

: 

0301057-1 Profissão Docente Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A natureza da profissão docente. O processo histórico de delimitação dos 

saberes docentes. A profissionalização enquanto competência e reconhecimento social. 

As identidades sócio-profissionais dos professores que atuam na Educação Infantil e 

Anos Iniciais: o leigo, o técnico, o profissional. Profissão docente e relações de 

gênero. O desenvolvimento pessoal e profissional do professor reflexivo. As 

instituições e práticas de formação docente. 

REFERÊNCIAS 

Referencias Básicas: 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a 

mudança e a incerteza. 2 ed. SP: Cortez, 2004.  

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópoles, RJ: 

Vozes, 2002. 

 

Referencias complementares: 

LEAL, Fernando Cortes. Profissão professor: sábio, anjo ou demônio? Revista 

iberoamericana de educaión. 

_______________; LEWSSARD, Claude. O Trabalho docente. São Paulo: Vozes, 

2005. 

LIBÃNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: Novas exigências 

educacionais e profissão docente.  – 8 ed. – São Paulo: Cortez, 2004. 

PENIN, Sônia Teresinha de Sousa. Profissão docente. Salto para o futuro.  Ed. 

Especial. Ano XIX, n 14, outubro de 2009. 

RAMALHO, Betânia Leite; NUÑEZ, Isauro Beltrán; GAUTHIER, Clermont. Formar 

o professor, profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: 

Sulina, 2003. 
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TEORIAS LINGUÍSTICAS E ALFABETIZAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301058-1 Teorias Linguísticas e 

Alfabetização 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Os princípios básicos da Lingüística como a ciência da linguagem. 

Abordagens lingüísticas sobre o ensino da língua e suas implicações pedagógicas no 

processo de alfabetização: fonética, fonológica, sociolingüística, textual e enunciativa. 

Relação entre oralidade e escrita. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. 6

a
 ed. São Paulo: Scipione, 

1993. 

CURTO, L. M. et all. Escrever e ler: como as crianças aprendem e como o 

professor pode ensiná-las a escrever e a ler. Vol. l e 2, Porto Alegre: Artes Medicas, 

2000. 

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Trad. Diana 

M.T.L. 

et. al. Porto Alegre: Artes Medicas, 1985. 

Referências Complementares 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico na ciência da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986. 

FERREIRO, Emilia. Com todas as letras . São Paulo: Cortez, 1992. 

PIAGET, Jean & CHOMSKY, Noam. Teorias da Linguagem e teorias da 

aprendizagem. Lisboa: Edições 70, 1987. 

TASCA, Maria & POERSCH, José M. Et al. Suportes lingüísticos para a 

alfabetização. 2
a 
ed. Porto Alegre: Sagra, 1990. 

TEBEROSKY, A. & COLOMER, T. Aprender a ler e a escrever: uma proposta 

construtivista. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. 

 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301071-1 Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Análise dos sistemas educacional brasileiro, estadual e municipal. 

Dimensão legal, política e econômica da organização e funcionamento da educação 

básica numa perspectiva histórico-social e dos planos educacionais em todos os níveis 

da educação básica. 
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REFERÊNCIAS 

Referências Básicas  

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996. Brasília-DF. 1996. 

LIBÂNEO, José Carlos et all. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 4 

ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

SAVIANI, Dermeval. PDE- Plano de Desenvolvimento da Educação: análise crítica 

da política do MEC. 6 ed. Campinas: Autores Associados, 2009. 

Referências Complementares 

BRASIL. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova Plano Nacional de 

Educação e dá outras providências Brasília, DF. 2001. 

________. Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica. Brasília, DF: CNE/CEB, 2010. 

OLIVEIRA, Francisca de Fátima Araújo. A Reforma do ensino fundamental: o que 

mudou na escola? Um estudo sobre a implantação de políticas educacionais em 

Mossoró, RN (1998-2008). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Tese de Doutorado. 2010. 

SAVIANI. Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 

Campinas-SP: Autores associados. 1997. 

________. Da nova LDB ao plano nacional de educação: por uma outra política 

educacional. Campinas, SP: Autores Associados. 1998. 

 

ESTUDOS ACADÊMICOS INTRODUTÓRIOS III 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301902-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios III 

Disciplina 15/01 

Aplicação Avaliado por   

Prática Conceito   

EMENTA: Tendências da pesquisa educacional na atualidade; universos empíricos 

propícios à investigação no contexto educacional local; campos temáticos ou Grupos 

de Estudos existentes na Faculdade de Educação, seus interesses de estudo, produções 

e pesquisadores. 

Bibliografia Básica  
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

MEDEIROS, A. M. S. Gestão do Conhecimento Acadêmico a partir da Cultura do 

Artigo e da Organização. Texto produzido para a Mesa Redonda “Gestão do 

Conhecimento Escolar” In: V Seminário Regional e VI Estadual da Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação. Natal: UFRN, 2008.  

Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, A. L. “Uma relação muito delicada: escola e comunidade”, In:25ª Reunião 

Anual da ANPED – GT Educação Popular, Caxambu, Out./2002. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/reunioes/25/excedentes25/adirluzalmeidat06.rtf>. Acesso em: 25 de 

Maio de 2008.   
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS II 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

03019041 Práticas Pedagógicas 

Programadas II 

Disciplinas 45/03 

Aplicação Avaliado por   

Prática Nota   

EMENTA: Identificação, classificação e justificativa da identidade profissional que 

prepondera nas atuais atividades do pedagogo; sistematização, explicação e análise 

crítica das condições de trabalho, processos formativos e formas de organização dos 

pedagogos. 

BIBLIOGRAFIA 
O referencial bibliográfico básico para a realização desta pesquisa advém dos PGCCs 

adotados para o 3º período. Contudo, há possibilidades de indicações complementares, 

conforme seja os níveis de dificuldades apresentados por cada grupo de alunos. 

 

4º PERÍODO 

DIDÁTICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301009-1 Didática Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática. Nota  - 

EMENTA: O objeto de estudo da didática. O processo de planejamento das ações 

educativas. Os componentes estruturantes de um plano. A gestão dos conteúdos e da 

relação pedagógica. A interdisciplinaridade e a transversalidade na organização e na 

ação didática. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas  

CANDAU, V. M. (Org.) A didática em questão. 9. ed., Petrópolis: Vozes, 1991. 

COMÊNIO, João Amós. A. Didática Magna. Madrid: Instituto Editorial Réus, 1971. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

Referências Complementares  
BEYER, Hugo Otto. Educação inclusiva ou integração escolar? Implicações 

pedagógicas como rupturas paradigmáticas. In: Ensaios Pedagógicos. Brasília: 

MEC/SEE, 2006. 

BRASIL, MEC/SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas 

transversais, ética. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto, 2007 

LUCK, Heloísa. Pedagogia Interdisciplinar: Fundamentos teórico-metodológicos. 

Petrópolis, RJ. Vozes, 2007. 

MASETO, Marcos Tarciso. Didática: a aula como centro. 4ª Ed. São Paulo: FTD, 1997. 
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CURRÍCULO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301059-1 Currículo Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: As teorias do currículo, sua relação e função na formação profissional. 

Pressupostos sociopolíticos e filosóficos do currículo: debates contemporâneos. 

Seleção, organização e distribuição do conhecimento escolar. Concepções curriculares 

presentes no cotidiano das práticas docentes. Propostas curriculares desenvolvidas em 

espaços escolares e não escolares. 

REFERÊNCIAS 

 

Referencias básicas 
BARRETO, Elba Siqueira de Sa (Org.). Os Currículos do ensino fundamental para 

as escolas brasileiras. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2000. (Coleção Formação 

de professores). 

COSTA, Marisa Vorraber. (Org.). O Currículo nos limiares do contemporâneo. 2. 

ed. Rio de 

Janeiro: DP&A, 1999. 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículos e programas no Brasil. São Paulo: 

Papirus, 

1990. 

 

Referencias Complementares 
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). Currículo, 

políticas e práticas. Campinas: Papirus, 1999. 

SACRISTAN, J. GIMENO. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto 

Alegre: 

ArtMed, 2000. 

SAVIANI, Nereide. Saber escolar, curricular e didática: problemas da unidade 

conteúdo/método no processo pedagógico. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 1998. 

SILVA, Luiz Heron da (org.). Século XXI: Qual conhecimento? Qual currículo? 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro; CARDOSO, Maria Helena Fernandes (Orgs.). Escola 

fundamental, currículo e ensino. 2. ed. Campinas: Papirus, 1991. 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

03010601 Alfabetização e Letramento Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   
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EMENTA: Aspectos históricos e sociais da alfabetização. Concepções do processo de 

alfabetização e as práticas que são por elas orientadas. A psicogênese da língua escrita. 

O processo de Letramento e os letramentos. A indissociabilidade entre a alfabetização e 

o letramento no acesso ao mundo escrita. O desafio de alfabetizar letrando. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas  
CARVALHO, Maria Angélica F. de; MENDONÇA, Rosa Helena de. (Orgs.). Práticas 

de leitura e escrita. Brasília: Min. da Educação, 2006. 

OLIVEIRA, Maria do Socorro; KLEIMAN, Ângela B. (Orgs.). Letramentos 

múltiplos: agentes, práticas, representações. Natal – RN: EDUFRN – Editora da 

UFRN, 2008. 

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

1998. 

Referências Complementares 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Cortez, 2006. 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1985. 

GOMES, Maria de Fátima C. e Sena, Maria das Graças C. Dificuldades de 

aprendizagem na alfabetização. Belo Horizonte, Autentica/Ceale, 2000. 

LEMLE, Miriam. Guia teórico do alfabetizador. 15. ed. São Paulo: Ática, 2002. 

SCILIAR-CABRAL, Leonor. Guia prático de alfabetização. São Paulo: Contexto, 

2003. 

 

 

GESTÃO DOS PROCESSOS EDUCATIVOS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301061-1 Gestão dos Processos 

Educativos 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: 
A gestão e sua interface com as políticas educacionais. Compreensão crítica das 

funções, processos pedagógicos e administrativos no contexto dos sistemas e das 

instituições educativas. Organização do trabalho pedagógico em termos de 

planejamento, coordenação e avaliação dos processos educativos escolares e não-

escolares. Planejamento participativo e elaboração de projetos educativos. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5a ed. 

Goiânia: Alternativa, 2004. 

LUCE, Maria Beatriz; MEDEIROS, Isabel Letícia Pedroso de (orgs). Gestão Escolar 

Democrática: concepções e Vivências. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. 

MARTINS, Ângela Maria. Autonomia da escola: a (ex)tensão do tema nas políticas 

públicas. São Paulo: Cortez, 2002. 
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Referências Complementares 

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de; PLACCO, Vera Maria Nigro da Souza (Orgs). O 

Coordenador Pedagógico e o espaço da mudança. 5. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

ARANTES, Valéria Amirim (Org.) Educação formal e não formal: pontos e contrapontos 

JaumeTrilla e Elie Ghanem. São Paulo: Summus, 2008. 

BAUER, Carlos et al. Políticas Educacionais e discursos pedagógicos. Brasília: Líber Livro 

Editora, 2007. 

FERNANDES, Maria Estrela Araújo. Avaliação institucional da escola:base teórica e 

construção do projeto. Edições Demócrito Rocha: Fortaleza, 2001. 

VIEIRA, Sofia L. (Org). Gestão da Escola: Desafios a enfrentar. Rio de Janeiro DP&A, 2002. 

p.47-75. 

 

 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

03010621 Concepções e Práticas de 

Educação Infantil 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota    

EMENTA:  As dimensões biológicas, psico-social, histórica e cultural do conceito de 

criança e de infância. A percepção de criança em sua realidade educativa. Práticas 

relacionadas com o educar e o cuidar: abordagens sobre as diferentes linguagens (o 

brinquedo, o desenho, a música, corpo e movimento). Discussão e organização do 

ambiente e das rotinas pedagógicas na educação infantil que favorecem a ampliação do 

conhecimento de mundo, a construção da identidade e da autonomia. 

REFERÊNCIAS  

Referências básicas: 
FORMOSINHO, Júlia de O. Pedagogia(s) da infância: dialogando com o passado, 

construindo o futuro. Porto Alegre. Artmed, 2007. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida.(org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 

São Paulo: Cortez, 1997. 

KRAMER, Sônia. Infância e Educação Infantil. São Paulo: Papirus, 1999. 

Referências complementares: 
ANGOTTI,Maristela (org.) Educação infantil: para que, para quem e por que? 

Campinas, SP: Alínea, 2006. 

BONDIOLI, Anna. Manual de Educação Infantil de 0 a 3 anos: uma abordagem 

reflexiva. 9ª Ed. Porto Alegre. Artmed, 1998. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Subsídios para credenciamento e funcionamento de Instituições de Educação 

Infantil/Coordenação Geral de Educação Infantil. — Brasília: MEC/SEF, 1998. Vol. I 

e II 

DEVRIES, Rheta. A ética na Educação Infantil: o ambiente sócio-moral na escola. 

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

KULMANN Jr, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 

Porto Alegre. Mediação, 1998. Ática, 2005. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS III 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301905-1 Práticas Pedagógicas 

Programadas III 

Disciplinas 03/45 

Aplicação Avaliado por   

Prática Nota   

EMENTA: O conhecimento escolar e as características que o distinguem de outras 

formas de conhecimento. Problemáticas que envolvem a relação dos sujeitos/alunos e 

professores com o conhecimento escolar. Os processos de construção e ensino - 

aprendizagem do conhecimento escolar. O professor e a gestão da matéria pedagógica.  

REFERÊNCIAS  

Referências básicas: 
CHARLOT, B. O saber e as figuras do aprender. In: CHARLOT, B. Da relação com o 

saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médica Sul, 2000. 

MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. M. Currículo, Conhecimento e Cultura. In: 

MOREIRA, A. F. B. Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento e 

cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 

THERRIEN, J.; MAMEDE, M.; LOIOLA, F. Trabalho docente e transformação 

pedagógica da matéria: alguns elementos da gestão dos conteúdos no contexto da sala 

de aula. Publicado In: Formação e práticas docentes. Fortaleza: UECE. 2007 

 

Referências complementares: 
TINOCO, E. F. V.; DOMINGUES, E. M.; MARTINS, R. M. S. Reflexões Sobre a 

Educação e a Construção do Conhecimento Escolar. 2008 

 

5º PERÍODO 
ENSINO DE CIÊNCIAS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301063-1 Ensino de Ciências Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Introdução à epistemologia das ciências naturais: características, princípios 

filosóficos e metodológicos. Histórico e evolução das ciências naturais. A didática das 

ciências naturais e o ensino de Ciências como prática investigativa. Objetivos e 

importância do ensino de Ciências Naturais na educação infantil e nas séries iniciais do 

ensino fundamental. Parâmetros Curriculares, temas transversais e tendências no 

Ensino de Ciências. A formação do professor de Ciências Naturais para a educação 

infantil e séries iniciais. Os conteúdos e os recursos didáticos para o ensino de Ciências. 

O papel da avaliação no ensino de Ciências. Práticas pedagógicas de Ciências em 

espaços não formais. 
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REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
ASTOLFI, Jean-Pierre; DEVELAY, Michel. Trad. A Didática nas Ciências. Magda 

Sento Sé Fonseca. 4. ed. Campinas: Papirus, 1996. 

BORGES. Regina Maria Rabello & MORAES. Roque. Educação em Ciências nas 

Séries Iniciais. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998. 

CARVALHO, Anna M. Pessoa de & GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de Professores 

de Ciências. São Paulo: Cortez, 1995. 

Referências Complementares 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

CARVALHO, A M. P. de.; GIL-PEREZ, Daniel. Formação de Professores de 

Ciências: Tendências e inovações, 4a.ed., São Paulo: Cortez, 2006. 

CARVALHO, A M.P. de. Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. 

Thompson, 2004. 

CARVALHO, A. M. P. de.; VANNUCCHI, A. I.; BARROS, M. A.; et al. Ciências no 

Ensino Fundamental: o Conhecimento Físico. São Paulo: Scipione, 1998. 

CHALMERS, Alan. Que é Ciência, Afinal? São Paulo: Editora Brasiliense, 1993. 

 

EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

03010641 Educação para Diversidade Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Política nacional de atenção educacional às pessoas com necessidades 

especiais, minorias e demais casos de negação de direitos na sociedade. A formação de 

professores numa perspectivas de atendimento à diversidade Prática Pedagógica e 

acesso ao conhecimento numa perspectiva do princípio de Educação para Todos. 

 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
COSTA, Disiane de Fátima Araújo da. Portadores de Deficiência: inclusão de alunos 

nas classes comuns da rede regular de ensino abordagem de direitos e processos de 

efetivação. 2ª ed. Natal: FREITAS, Soraia Napoleão (Org.); KREBS, Ruy Jornada 

(Org.) ; RODRIGUES, David (Org.) . Educação inclusiva e necessidades 

educacionais especiais. Santa Maria: Editora da Universidade Federal de Santa Maria, 

2005. 

GADOTTI, Moacir. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro: 

Graal, 1992. 

Referências Complementares 

MAGALHÃES, António; STOER, Stephen. A escola para todos e a excelência 

acadêmica. São Paulo: Editora Cortez, 2007. 

MANTOAN, Maria Teresa Egleret al. Inclusão Escolar: pontos e contrapontos. São 

Paulo: Summus, 2006. 

MANZINI, Eduardo José (Org.). Inclusão e Acessibilidade. Marília: ABPE, 2006. 
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MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301099-1 Estágio Supervisionado I Estágio.  

150/10 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Concepções de Estágio, o Estágio como pesquisa, relação teoria e prática. 

Estudo, análise e problematização do campo de atuação profissional. Elaboração de 

plano de trabalho para intervenção nas práticas pedagógicas de Educação Infantil. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas 
BUJES, Maria Isabel E. Escola infantil: pra que te quero? In: CRAIDY, Carmem; 

KAERCHER, Gládis E. Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 

2001. 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de (Org.) Educação infantil: muitos olhares. São 

Paulo: Cortez, 1996. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

 

Referências Complementares 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação na educação infantil? Avaliação: mito e desafio: 

uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Editora Mediação, 2003.    

KISHIMOTO, T. M. Encontros e desencontros na formação dos profissionais de 

educação infantil. In: KRAMER, S. Formação de profissionais de educação infantil: 

questões e tensões. In: MACHADO, M. L. de A. (Org.). 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Encontros e encantamentos na educação 

infantil: partilhando experiências de estágios. Campinas,SP: Papirus, 2007. 

PIAGET, Jean. A linguagem e o pensamento da criança. Tradução de Manuel 

Campos. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

 

 

ENSINO DE HISTÓRIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

03011021  Ensino de História Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Noções e conceitos históricos: tempo e espaço, cultura, sujeito, fatos, 

memória e identidade. Aspectos teórico-metodológicos para ensinar e aprender História 
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por meio da articulação entre história local e história do cotidiano, regional, nacional e 

mundial. A história numa perspectiva interdisciplinar e a análise do livro didático. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas 
BITTENCOURT, C. (Org). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 

1997. 

FONSECA, Selva Guimarães. Didática e práticas de ensino de história: experiências, 

reflexões e aprendizados. 5.ed. Campinas:  Papirus, 2008. 

SCHIMIDT, Maria & CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 

2004. 

 

Referências Complementares 

GOMES, Laurentino. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte 

corupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. São Paulo: 

Editora Planeta do Brasil, 2007. 

NADAI, Elza. O ensino de História no Brasil: trajetória e perspectiva. Revista de 

História, no 25/26. São Paulo: ANPHU, 1993, p.143-162. 

 

ENSINO DE GEOGRAFIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301103-1 Ensino de Geografia Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: O Ensino de Geografia e as múltiplas influências das correntes geográficas. 

Articulações entre o saber geográfico e o saber pedagógico. O conhecimento 

geográfico, as possibilidades de inter-relação e expressão da realidade social, com 

enfoque na realidade local. Visão do ser humano inserido no tempo e no espaço 

geográfico. Interlocução da geografia com outras áreas de conhecimento científico. 

Práticas pedagógicas que envolvem conhecimentos referentes a conceitos, 

procedimentos e atitudes no ensinar e aprender Geografia. 

REFERÊNCIAS 

Referências básicas: 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e Geografia. Brasília, 

MEC/SEF, 1997. 

MORAES, A. C. Robert de. Geografia: pequena história crítica. São Paulo: Hucitec, 

1987. 

VESENTINI, José. W. Geografia Crítica e Ensino. In: Oliveira, AH. (org.). Para onde 

vai o ensino de Geografia? 4ª Edição, São Paulo: Contexto, 1994. 

Referências complementares: 

CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos (Org.) Ensino de Geografia: práticas e 

textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000. 
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CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos. Geografia na Sala de Aula: práticas e 

reflexões. Porto Alegre: AGB – Seção Porto Alegre, 1998. 

KOZEL, Salete; FILIZOLA, Roberto. Didática da geografia: memórias da terra. São 

Paulo: FTD, 1996. 

PONTUSCHAKA, Nídia N. O perfil do professor e o ensino - aprendizagem de 

Geografia. In: Cadernos CEDES, nº 39, São Paulo, 1996. 

SPOSITO, M. E. B. (org.). Livros Didáticos de História e Geografia: avaliação e 

pesquisa. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2006. 

 

 

SEMINÁRIO TEMÁTICO I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301907-1 Seminário Temático I Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática. Nota   

EMENTA: Problemas de conhecimento na educação infantil envolvendo as diferentes 

linguagens. As propostas e práticas das diferentes linguagens /eixos formativos no 

espaço da educação infantil. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas  
ANGOTTI, Maristela. Educação Infantil – para quê, para quem e por quê? Campinas: 

Alínea,                                                                                       2006. 

ASSU. Prefeitura Municipal do. Secretaria Municipal de Educação. Plano Municipal 

de Educação. Assu/RN: SME, 2003. 

BRASIL, Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 2001 

 

Referências Complementares 

ASSU. Prefeitura Municipal do. Secretaria Municipal de Educação. Plano Municipal 

pela Alfabetização de Crianças. Assu/RN: SME, 2003. 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Por amor e por força: rotinas na educação 

infantil. Porto Alegre: Artmed, 2006.   

ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde, et al. Os fazeres na educação infantil. 11 ed. 

- Rev. e ampl.- São Paulo: Cortez, 2009.  
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6º PERÍODO 

ENSINO DE MATEMÁTICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301065-1 Ensino de Matemática Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Objetivos e finalidades da matemática nos currículos escolares. 

Investigação, prática e teorização sobre objetivos, temas, conteúdos, conceitos e 

metodologias abordadas no ensino. Produção e uso de materiais didáticos tecnológicos 

no ensino de Matemática. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas 
BARBOSA, Pedro Ribeiro (Org.). O material didático: Peças Retangulares. Campina 

Grande: EDUFCG, 2010. 

FONSECA, Maria da Conceição F.R. et al. O ensino de Geometria na escola 

fundamental: três questões para a formação do professor dos ciclos iniciais. 2 ed. 

Autêntica, 2002.  

LERNER, Délia. SADOVSKY, Patrícia. Sistema de Numeração Decimal: um 

problema  

didático. In PARRA, Cecília. SAIZ, Irma. (orgs). Trad. Juan Acuña Llorens.Didática 

da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre : Artes Médicas, 1996.  

 

Referências Complementares 

MACEDO, Lino de  Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. 

MACHADO, José Nilson. Matemática e Realidade. 5. Ed. São Paulo: Cortez,2001. 

NUNES, Terezinha et all. Educação Matemática: números e operações numéricas. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

PARRA, Cecília; SAIZ, Irma (Orgs.) et al. Didática da Matemática: Reflexões 

Psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

STAREPRAVO, Ana Ruth. Matemática em Tempo de Transformação: construindo 

o conhecimento matemático através de aulas operatórias. Curitiba: Renascer, 1997. 

 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Código: 

Dep. De 

Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga Horária/Crédito: 

0301066-1 Ensino de Língua 

Portuguesa 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   
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EMENTA: Linguagem, língua e prática social. Concepções de linguagem e língua. O 

ensino da língua materna: objetivos, conteúdos e aspectos metodológicos. Texto como 

unidade básica de ensino: oralidade, escrita, leitura e análise lingüística. Sistemática de 

avaliação, planejamento e práticas de aula em língua materna. Competências e 

habilidades necessárias ao professor. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas  
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 

1997. 

GERALDI, João W. (Org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997. 

GUEDES, Paulo Coimbra. A formação do professor de português. São Paulo: 

Parábola, 2006. 

Referências Complementares 

BATISTA, Antônio Augusto G. Aula de português. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

KAUFMAN, Ana Maria; RODRIGUES, Elena. Escola, leitura e produção de textos. 

Porto Alegre: Artmed, 1995. 

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

NASPOLINI, Ana Tereza. Didática de português: tijolo por tijolo: leitura e produção 

escrita. São Paulo: FTD, 1996. 

TEBEROSKY, Ana; COLOMER, Teresa. Aprender a ler e a escrever: uma proposta 

construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

LITERATURA E INFÂNCIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301067-1 Literatura e Infância Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Literatura e Infância: conceitos e aspectos históricos. A diversidade dos 

gêneros literários numa perspectiva infantil. Literatura, leitura e formação de leitores.  

A presença da literatura no processo educativo: aspectos teóricos e metodológicos. A 

literatura como direito e prazer da criança.  

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 

AMARILHA, Marly. Infância e literatura: traçando a história. In: Educação em 
Questão. v. 10 e 11. n. 7 2/1. (Jul.ldez. 1999 – jan/jun. 2000).- Natal, EDUFRN, 2002.  
BETTELHEIM, Bruno. A importância da exteriorização. A psicanálise dos contos 

de fadas. Tradução por Arlene Caetano. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.  
FIORIN, José Luis, SAVIOLl, Platão. Texto literário e não literário. In: Para entender 
o texto: leitura e redação. 6. ed. São Paulo: Atica, 1992. p. 349-353.  
 
Referências Complementares 
ABRAMOVICH, Fanny. Como contar histórias. In: Literatura infantil: gostosuras e 

bobices. 3. ed. São Paulo: Scipione, 1993.  
AMARILHA, Marly.  Estão mortas as fadas? Literatura infantil e prática 
pedagógica. Petrópolis - Rio de Janeiro: Vozes, 2003. pedagógica. Petrópolis - Rio de 
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Janeiro: Vozes, 2003.  
CAMARGO, Luís. Ilustração do livro infantil. Rio de Janeiro: Sindicato Nacional de 

Editores do Rio de Janeiro, 1995.  
GRIMM, Wilhelm; GRIMM, Jacob. Contos de Grimm. 5. ed. Tradução por Maria 
Heloisa Penteado. São  
Paulo: Ática, 1996.  
PERRAUL T, Charles. Chapeuzinho Vermelho. Tradução por Olivia 
KrahenbOhl. São Paulo: Circulo do livro, 1994.  

 

ESTAGIO SUPERVISIONADO II 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301100-1 Estagio Supervisionado II Estágio. 165/11 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota    

EMENTA: Organização e ação didática a partir do diagnóstico dos processos 

educativos escolares nos anos iniciais do Ensino fundamental. O Projeto Político 

Pedagógico, o planejamento e a ação docente como elementos indissociáveis da prática 

pedagógica escolar.  Materiais didático-pedagógicos e diferentes metodologias no 

ensino-aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. A avaliação mediadora 

no processo de ensino-aprendizagem. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
OLIVEIRA, João Batista Araújo. CHADWICK, Clifton. Aprender e Ensinar. 5 ed. 

São Paulo: Global, 2002.(p. 245-262) Texto: Como elaborar um plano de aula. 

PIMENTA, Selma Garrido. LIMA, Maria S. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 

2004. 

ZACCUR, Edwiges. Cadernos de Registros: uma prática pesquisadora. In: Cultura, 

Memória e Currículo. 

Referências Complementares 

KUENZER, Acácia Zeneida et. al. Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e 

aprender. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

MACIEL, L. S. B.(Org.) Reflexões sobre a formação de professores. Campinas-SP: 

Papirus, 2002. 

PERRENOUD, Philipe. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Lisboa: 

Dom Quixote, 1993 

 

SEMINÁRIO TEMÁTICO II 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito

: 

03019081 Seminário Temático II Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática. Nota   

EMENTA:Problemas de conhecimento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Resolução de problemas como estratégia metodológica no ensino-aprendizagem das 
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diferentes linguagens dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
POZO, Juan Ignácio (org.). A solução de problemas – Aprender a resolver, resolver 

para aprender. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed. 1998.  

Referências Complementares 

BRASIL, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Língua Portuguesa (volume 2). Brasília, MEC/SEF, 1997.  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Ministério da Educação. Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares para 

Educação de Jovens e Adultos. Brasília, 2000. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

04010891 Língua Brasileira de Sinais Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Libras em contexto. Estudos das modalidades visual e gestual da 

comunidade das pessoas surdas. Gramática de uso. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas 
PERLIN, G.. Identidades Surdas. In: C. Skliar (Org.): A Surdez: um olhar sobre as 

diferenças. Porto Alegre: Editora Mediação, 1998. p. 51-74. 

___________ .O espaço da cultura surda. Material elaborado para o Curso de Pós-

Graduação em nível de Especialização Acadêmica em Surdos. UNISC, 2003. Material 

não publicado. 

___________ .História do povo surdo. Material elaborado para o Curso de Pós-

Graduação em nível de Especialização Acadêmica em Surdos. UNISC, 2003. Material 

não publicado. 

 Referências Complementares 

FELIPE, T. A. Libras em Contexto: Programa Nacional de Apoio à Educação dos 

Surdos. MEC:SEESP, Brasília, 2001. 

PERLIN, G. História do povo surdo. Material elaborado para o Curso de Pós-

Graduação em nível de Especialização Acadêmica em Surdos. UNISC, 2003. Material 

não publicado. 

QUADROS, R. M. de.; KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: estudos 

lingüísticos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 

SÁ, N. R. L. de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: Editora da 

Universidade Federal do Amazonas, 2002. 

SILVA, M. da P. M. A construção de sentidos na escrita do aluno surdo. São Paulo: 

Plexus Editora, 2001. 
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7º PERÍODO 

ENSINO DE ARTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301068-1 Ensino de Arte Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Produção em arte: o fazer artístico e o ato de criar. Arte como linguagem e 

construção de sentidos. Arte como produto da História e da multiplicidade de culturas. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básicas 
AZEVEDO, F. A. G. de. Arte: linguagem que articula conhecimentos na 

construção de competências. 5f. Recife, 2005 (mímeo). 

BUORO, Anamelia Bueno. O olhar em construção: uma experiência de ensino e 

aprendizagem da arte na escola. São Paulo: Cortez, 1996. 

COLL, César; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo Arte: Conteúdos essenciais para o 

ensino fundamental. São Paulo: Ática, 2000. 

 

Referências Complementares 

BRASIL – Parâmetros Curriculares Nacionais, vol.6. MEC-SEF, 1997. 

FERREIRA, Sueli. O ensino das Artes: construindo caminhos. Campinas-SP: 

Papirus, 2001. 

PILLAR, A. D. (Org.). A Educação do Olhar no ensino das artes. Porto Alegre: 

Mediação, 2001. 

SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. São Paulo: Ática, 

2003. 

 

CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301069-1 Concepções e Práticas da 

Educação de Jovens e Adultos 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA:O sujeito participante da Educação de Jovens e Adultos na sociedade. 

Aspectos históricos da EJA como instrumento de inclusão e seus pressupostos teórico-

metodológicos. A especificidade das práticas educativas com jovens e adultos, 

considerando-se a orientação metodológica da relação dialética teoria-prática e da 

pesquisa-ação. A apropriação de saberes escolares e cidadania. 
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REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
BRASIL. MEC. Diretrizes Curriculares para Educação de Jovens e Adultos. 

Brasília, 1999.  

FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da liberdade uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Morais, 1980. 

PAIVA, Vanilda. Historia da Educação Popular no Brasil: educação popular e de 

educação de adultos. 6 ed. São Paulo: Loyola, 2003.  

 

Referências Complementares.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é o método Paulo Freire. São Paulo: 

Brasiliense, 1981. 

FREIRE, Paulo. Política e Educação. 8 ed. Indaiatuba: São Paulo.Editora Villa das 

Letras., 2007.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975. 

PAIVA. J. e OLIVEIRA, I. B. Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro, DP&A, 

2004.  

 

CORPO, MOVIMENTO E LUDICIDADE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301070-1 Corpo, Movimento e 

Ludicidade 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: O homem visto como ser bio-psico-social. A corporeidade como 

experiência. Estudo das diferentes concepções alternativas metodológicas dos jogos e 

brincadeiras. Atividades práticas que possibilitem vivenciar o corpo em todos os seus 

movimentos ou dimensões. 

REFERÊNCIAS 

Referências Básicas 
DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas, SP: Papirus, 1995. 

EMERIQUE, Paulo Sérgio. Brincaprende: dicas lúdicas para pais e professores. 

Campinas, SP: Papirus, 2003 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida.(org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São 

Paulo: Cortez, 1997 

Referências Complementares 

FERREIRA NETO, C. A. Motricidade e Jogos na Infância. Rio de Janeiro: SPRINT, 

1995. 

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática de Educação 

Física. São Paulo: Scipione, 1989. 

LAPIERRE, André. A simbologia do movimento: psicomotricidade e educação. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1986. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: uma introdução. Campinas: 

Autores Associados, 1996. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Pedagogia da animação. Campinas: Papirus, 1997. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301101-1 Estágio Supervisionado III Estágio 165/11 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Aportes teórico-práticos para a atuação supervisionada dos futuros 

pedagogos. Atuação nos sistemas de ensino formal e não formal. Atuação nos espaços 

escolares e não escolares. 

REFERÊNCIAS 

 

Referências Básica 
LIBANEO, J. C. Pedagogia e pedagogo, para quê? São Paulo, Cortez, 2008. 

VIEIRA, S.L. (Org). Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 

2002. 

VIEIRA, S.L. Política e planejamento educacional. Fortaleza: Edições Demócrito 

Rocha, UECE, 2001 

 

Referências Complementares 
CARNOY, M. Estado e teoria política. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

GADOTTI, M. Escola cidadã. São Paulo: Cortez, 1997. 

GANDIN, D. Planejamento participativo. São Paulo: Vozes, 1997. 

GENTILLI, P.; SILVA, T. T. da (Org). Neoliberalismo, qualidade total e educação. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

VEIGA, I. P. A.(org.). Projeto político pedagógico da escola: uma construção 

possível. Campinas, SP: Papirus, 1996. (Coleção Magistério, Formação e Trabalho 

pedagógico). 

 

LABORATÓRIO DE MONOGRAFIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

03019061 Laboratório de Monografia TCC 45/03 

Aplicação Avaliado por   

Prática Conceito   

EMENTA: Pesquisa Educacional. Socialização de Estudos e pesquisas. Troca de 

experiências. Etapas de um Projeto de Pesquisa. Projeto de monografia.  

REFERÊNCIAS 

Referência básica  
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. A lógica de construção de um projeto de 

pesquisa no campo educacional. Trilhas, Belém, ano 04, n.1, p. 105-108, Jul. 2004. 

RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e 

pós-graduação. São Paulo: Loyola, 2010. 

SANTOS, Clóvis Roberto dos Santos; NORONHA, Rogéria Toler da Silva de. 

Monografias Científicas: TCC- dissertação-tese. São Paulo: Avercamp, 2005. 
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Referência complementar 
ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. (org.) O papel da pesquisa na formação e na prática 

dos professores. 4 ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

FAZENDA, Ivani C. A (org.) A pesquisa em educação e as transformações do 

conhecimento. Campinas, SP: Papirus,1995. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ed. São Paulo: Atlas, 

2002. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade Marconi. Fundamentos da 

metodologia científica. SP: Atlas, 2001.  

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

 

8º PERÍODO 

MONOGRAFIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301077-1 Monografia TCC 120/08 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática. Nota   

EMENTA: Estudos, leituras e fichamentos de referenciais teóricos que versam sobre o 

tema do trabalho monográfico; construção de trabalho monográfico.  

REFERÊNCIAS 

 

Referência básica  
BIANCHETTI, Lucídio ; MACHADO, Ana Maria Neto. A Bússola do escrever. 

Florianópolis: UFSC, 2002. 

COSTA, Marisa Vorraber (org). Caminhos investigativos I. Belo Horizonte: 

DP&A, 2001. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 19ª. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11ª. Ed. São Paulo: 

Martins Fontes: 2004. 

SEVERINO, Antônio José. Metodologia do trabalho científico. 24 ed. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

 

Referência complementar:       
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11ª. Ed. São Paulo: 

Martins Fontes: 2004. 

SEVERINO, Antônio José. Metodologia do trabalho científico. 24 ed. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

Definida na relação entre orientador e orientando a partir do problema/objeto de estudo 

do trabalho monográfico. 
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TECNOLOGIAS E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301072-1 

Departamento de 

Educação 

Tecnologias e Mediação 

Pedagógica 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórico Nota   

 

EMENTA: A sociedade contemporânea, a educação e o uso das tecnologias. O uso 

das tecnologias e os processos de exclusão e de emancipação social.As Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs) e os desafios na formação do pedagogo. A 

mediação pedagógica, compreensão e uso dos audiovisuais em sala de aula: 

fotografia, rádio, cinema, TV, vídeo, computador, softs educativos, internet. 

Experiências de Educação à Distância e do uso de audiovisuais em sala de aula. 

 

REFERÊNCIAS 

Referência básica  
KENSKI, Vani Moreira. Tecnologia e Ensino Presencial e a Distância. Campinas. 

São Paulo. Papirus. 2003. (Série Práticas Pedagógicas). 

MORAN, J. M. MASETTO, M. T. e BEHENS, M. A. Novas tecnologias e 

mediações pedagógicas. São Paulo, Papirus, 2000. (Coleção Papirus Educação) 

SANTAELLA, Lúcia. A cultura das Mídias. São Paulo: Brasiliense, 1996. 

 

Referência complementar 

 

MACHADO, Arlindo.  A Arte do Vídeo. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. 

PARENTE, André. Imagem e máquina. 2. ed. Rio de Janeiro.  Editora 34, 1996. 

PINTO, Manuel. Novas Metodologias em Educação. O currículo escolar e os media. 

Porto: Porto Editora.1995. 

RÊGO, Maria das Graças. Tecnologia na Educação: uma análise sobre o uso de TV 

e vídeo na escola. Monografia da Especialização em Educação/DO/CAMEAM 

SOUZA, Márcio Vieira de. Mídia e conhecimento: a educação na era da informação. 

1998. 

 

 
 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301074-1 

Departamento de Educação 

Educação Ambiental nas Práticas 

Pedagógicas 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teóricas Nota   

EMENTA:  A Educação Ambiental nos currículos escolares. Projetos de ensino em 

Educação Ambiental. Resolução de problemas a partir de temas geradores: dimensões e 

desafios. Atividades pedagógicas para a educação ambiental na Educação Infantil e 

Anos iniciais. Experiencias de projetos de EA em espaços escolares e não escolares; 
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diagnósticos de problemáticas sócio ambientais e elaboração de projetos para 

proposições de intervenções em problemas concretos. 

 

REFERÊNCIAS 

Referência básica  
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2006. p. 65-71. 
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Trajetória e fundamentos da educação 

ambiental. São Paulo: Cortez, 2004. 

PENTEADO. Heloiza D. Meio Ambiente e formação de professores. 5a ed. Sao 

Paulo: 

Cortez, 2003. (Coleção Questões da nossa época; v. 38). 
 

Referência complementar: 
CABRAL NETO, Antônio; MACEDO FILHO, Francisco Dutra de; BATISTA, Maria 

do Socorro da Silva. Educação ambiental: caminhos traçados, debates políticos e 

práticas escolares. Brasília: Liber Livro, 2010. 

GUIMARÃES, Mauro. (Org.). Caminhos da Educação Ambiental: da forma a ação. 

Campinas, SP: Papirus, 2006. 

JACOBI, Pedro Roberto; TRISTÃO, Martha;  FRANCO, Maria Isabel Gonçalves 

Correa. A função social da educação ambiental nas práticas colaborativas: participação 

e engajamento. Caderno CEDES, v.29, n.77, p. 63-79. 2009. 

MEDINA Nana Minini; SANTOS Elizabeth da C. Educação Ambiental: uma 

metodologia 

participativa de formação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001 

SATO, Michele; CARVALHO, Isabel (Org). Educação Ambiental: pesquisa e 

desafios. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 

 
MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente Curricular: Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301073-1 

Departamento de Educação 

Meio Ambiente e Educação 

Ambiental 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Contextualização histórica das percepções e representações sociais de 

Meio Ambiente e Educação Ambiental. História social das relações homem e natureza. 

A emergência da Educação Ambiental e o pressuposto epistemológico ambiental.  As 

práticas pedagógicas de Educação Ambiental nas escolas de Ensino Fundamental e as 

problemáticas sócio-ambientais locais: análise e intervenções. 

REFERÊNCIAS 

Referência básica  
CASCINO, FÁBIO. Educação Ambiental: princípios, história e formação de 

professores. São Paulo: SENAC, 2000. 

REIGOTA, Marcos. O que é Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito 

ecológico: Cortez, 2004. 



129 

 

 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BERNA, Vilmar. Como fazer Educação Ambiental. São Paulo: Paulus, 2001. 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros em ação – meio ambiente na escola: 

bibliografias e sites comentados. Brasília. Secretaria de Educação Fundamental, 2001 

DIAS, Genebaldo Freire. Ecopercepção – Um resumo didático dos desafios 

socioambientais. São Paulo: Gaia, 2004 

GADOTTI, Moacir. Educar para a sustentabilidade. São Paulo: Instituto Paulo 

Freire, 2008 

LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 

poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

 
 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301075-1 

Departamento de Educação 

Educação Especial e Inclusão Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Visão histórica da compreensão e do atendimento às pessoas com necessidades 

especiais. Estudo das deficiências e dificuldades, das condutas típicas e altas habilidades 

(superdotados) na educação infantil e anos iniciais. Aspectos legais e o processo de inclusão 

social, familiar, educacional e profissional. 

REFERÊNCIAS 

Referência básica  
AQUINO, Julio Groppa. Diferenças e preconceitos na escola: alternativas teóricas e 

práticas. – São Paulo: Summus, 1998.  

FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direitos das Pessoas com Deficiência: garantia 

de igualdade na diversidade. Rio de Janeiro: WVA, 2004. 

GARCIA. Maria Teresa e BEATON. Guillerme Arias. Necessidades Educativas 

Especiais: desde o enfoque histórico- cultural. São Paulo: Linear, 2004. 

 
Bibliografia Complementar:  
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Plano nacional de 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Disponível em http:// 

portal.mec.gov.br. Acessado em 23 de fevereiro de 2011.  

CARVALHO, Rosita E. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de janeiro, WVA, 

1997. 

_____. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação, 2004. 

KASSAR, Mônica de Carvalho M. Deficiência Múltipla e Educação no Brasil: 

discurso e silêncio na historia de sujeitos. Campinas, Autores Associados, 1999. 

LOPES. Maria Vera Lúcia Fernandes. Inclusão escolar: um processo difícil, uma 

realidade possível. Brasil-Espanha, 2000. 
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 PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301076-1 

Departamento de Educação 

Procedimentos de Intervenção nas 

Práticas Educativas 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: O profissional de educação e as possibilidades de intervenção em 

ambientes escolares e não escolares. Conhecimento e utilização dos recursos didáticos 

e das tecnologias assistivas. O trabalho do pedagogo em equipes multidisciplinares.. 

REFERÊNCIAS 

Referência básica  

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria da Educação Especial. Programa de 

Capacitação de Recursos Humanos no Ensino Fundamental. Série Atualidades 

Pedagógicas. Deficiências Mental, Visual, Auditiva, Múltiplas, Superdotação e 

Talento, Altas Habilidades. Brasília: 2000 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial. 

Tendências e Desafios da Educação Especial. Brasília, MEC/SEESP, 1994, Série 

Atualidades Pedagógicas, v.1, nº 4 

COSTA, Disiane de Fátima Araújo da.Portadores de Deficiência: Inclusão de Alunos 

nas Classes Comuns da Rede Regular de Ensino Abordagem de Direitos e 

Processos de Efetivação. 2ª ed. Natal: EFETRÊS – D, 2006. 

 
Bibliografia Complementar: 

 

BRASIL. Ministério da Educação,Secretaria da Educação Especial.Ensaios 

pedagógicos. Brasília, Gráfica e Editora Ideal Ltda, 2006 

CEDI – Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil,2006. Tecnologia assistiva 

no processo educacional disponível em ˂http://www.assistiva.com.br, acesso 

09/11/2010 . 

DUPAUL, George J.;STONER,Gary.TDAH nas escolas:Estratégias de avaliação e 

intervenção. São Paulo, M. Books do Brasil Editora Ltda,2007. 

FILIDORO, Norman Suzana. Adaptações Curriculares. Escritos da Criança nº 6, 

Publicação do Centro Lydia Coriat, Porto Alegre,2006,pg. 111. 

ROPOLI, Edilene Aparecida et.al. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 

Escolar : a escola comum inclusiva. Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Especial. Universidade Federal do Ceará, 2010. 

SASSAKI, Romeu. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro, 

WVA, 1997. 
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Disciplinas Optativas: 

 

 

 

 ANÁLISE DO DISCURSO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0402108-1 Análise do Discurso Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Uma abordagem interacional da linguagem. A análise do discurso (AD) de 

linha francesa. Noções sobre língua, fala, discurso e ideologia. Formação Ideológica e 

formação discursiva. 

 

 

 ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601077-1 Animação Sócio-cultural Disciplina 60/4 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Estudo dos elementos constitutivos do processo de planejamento e 

orientação de atividades lúcidas em praças, parques, bosques, navios, festas sociais e 

culturais, no trabalho com grupos e comunidades diferenciadas. 

 

 ANTROPOLOGIA DA ARTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito

: 

0701174-1 Antropologia da Arte Disciplina 60/4 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A arte com objetivo de estudo da Antropologia. A arte como uma das 

primeiras manifestações do homem e da cultura. Condições de produção artística. A 

diversidade e a universidade da produção artística. Imagem e linguagem estética da 

obra de arte. O conhecimento implicado na obra de arte. Artesanato, arte rupestre e 

arte. A arte e cultura. Arte e imaginário individuais e coletivo. Arte: percepção e 

expressão estética do mundo, da realidade. Literaturas de obras de arte: esculturas e 

pinturas. 
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 ANTROPOLOGIA E SAÚDE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0501025-1 Antropologia e Saúde Disciplina 45/03 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Estudo do objeto e das formas da Antropologia social, relacionando-a 

com a saúde e a enfermagem: visão cosmológica de grupos específicos, relações entre 

corpo mente, cultura e a cura nas diferentes construções simbólicas desses grupos com 

a realidade social em diferentes contextos político/econômicos. 

 

APRENDIZAGEM MOTORA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601100-1 Aprendizagem Motora Disciplina 75/05 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Estudo dos conceitos básicos da aprendizagem motora integrando o 

educando ao ambiente e à tarefa, bem como relacionando os aspectos cognitivos, 

afetivos e sociais. 

 

 ARTE E LUDICIDADE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301084-1 Arte e Ludicidade na Educação Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A arte como linguagem, construção de sentido e como produto da história 

e da multiplicidade de culturas. O lúdico como linguagem e elemento didático. As 

concepções das linguagens artísticas dos jogos e brincadeiras no processo de ensino-

aprendizagem. A relação entre o artístico e o lúdico e a contribuição para o processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301092-1 Avaliação do Processo de 

Ensino-Aprendizagem 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estudo histórico das múltiplas concepções de avaliação a nível nacional e 

internacional. Paradigmas, métodos e critérios. Conhecimento dos teóricos que 

orientam para uma avaliação formativa e de desenvolvimento individual e social. 
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 BIOGEOGRAFIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0703069-1 Biogeografia Disciplina 60/4 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A Biogeografia e as teorias biogeográficas. A biosfera. Biodiversidade. 

Distribuição dos seres vivos. Territórios biogeográficos. Biomas. Estudo biogeográfico da 

vegetação. Ecologia e biogeografia humana. Degradação da Biosfera. Áreas naturais 

protegidas. 

 

 CAPACIDAES LINGUÍSTICAS NA ALFABETIZAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301108-1 Capacidades Linguísticas na 

Alfabetização 

Disciplina 60/4 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Aquisição do sistema de escrita Alfabético. Natureza e características do 

Sistema de Escrita Alfabético. Princípios básicos para a aprendizagem do sistema alfabético. 

Capacidades necessárias ao domínio da leitura, produção e compreensão de textos escritos e 

orais. Práticas pedagógicas de alfabetização numa perspectiva de letramento 

 

 CARTOGRAFIA GERAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0703002-1 Cartografia Geral Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática. Nota   

EMENTA: Introdução à cartografia. Definição e Classificação. Representação da 

superfície da terra: forma, dimensões, escala, sistema de projeção, rede geográfica, 

latitude e longitude, Sistema UTM, fusos horários, ampliação e redução de mapas. 

Linguagem cartográfica: Simbologia, leitura, interpretação e elaboração de cartas. 

Cartografia e ensino de Geografia. 
 

CINEMA DOCUMENTÁRIO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705118-1 Cinema Documentário Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: O real versus a ficção. Desenvolvimento de cinema documentário. 

Diferenças entre o documentário no cinema e na TV. Possibilidades de montagem e 

edição. 
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COMPUTADORES E SOCIEDADE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0805015-1 Computadores e Sociedade Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: O computador na sociedade moderna. Aspectos sociais, legais e 

profissionais da informática. A questão da ética profissional. A informatização versus 

desemprego, contribuições do profissional de informática à sociedade. Atuação do 

profissional no Mercado de trabalho. 

 

COMUNICAÇÃO E CULTURA POPULAR 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705119-1 Comunicação e Cultura Popular Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Conceito de cultura popular. Povo x massa. Manifestações de cultura 

popular. Identidade e minorias. Folkcomunicação. Indústria cultural, aculturação e 

absorção. 

 

 CULTURA BRASILEIRA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0701088-1 Cultura Brasileira Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Identidade do brasileiro. Cultura Nacional. Cultura Regional. Grandes 

questões da cultura brasileira. Influência de outras culturas na cultura brasileira. 

 

 

 DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0801077-1 Desenvolvimento do 

Conhecimento Matemático 

Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Considerações gerais sobre o desenvolvimento matemático sob um 

enfoque histórico-filosófico. Período pré-helênico. Período medieval. Período 

moderno. Aspectos da matemática contemporânea. Obras clássicas da literatura 

matemática. Notação matemática. 
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 DIDÁTICA DA MATEMÁTICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0801063-1 Didática da Matemática Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Evolução histórica e tendências atuais da Didática. Educação e didática. 

O papel da didática na formação do educador matemático. Planejamento, execução e 

avaliação do processo ensino-aprendizagem da matemática e da prática pedagógica 

crítica na escola básica. Caminhos para "fazer" matemática em sala de aula: o recurso 

à história da matemática; o recurso às tecnologias de comunicação; o recurso aos 

jogos. 

 

 DIREÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E TV 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705120-1 Direção de Programas de 

Rádio e TV 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Planejamento e desenvolvimento de programas. Relação com os 

segmentos da equipe. Assistência de direção, roteiro, produção e filmagem. 

Finalização: montagem, decupagem e análise de filmes. 

 

 DIREITO EDUCACIONAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Cr

édito: 

0901099-1 Direito Educacional Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Direito Constitucional à Educação. Direito Educacional Constitucional. 

Direito Civis e Educação. Direito Penal e Educação. Estrutura legal da Educação 

Brasileira. Liberdade Acadêmica. Direitos e Deveres dos Professores. Alunos. 

Servidores. Responsáveis e Administração. Escolarização Pública e Direito. Direito à 

Educação Fundamental. Ensino Médio. Ensino Superior. Tutela Jurisdicional da 

Educação. 
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 DIREITOS HUMANOS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0901061-1 Direitos Humanos Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Democracia e direitos humanos na perspectiva liberal: Estado de Direito Liberal, 

democracia representativa e direitos individuais. Democracia e direitos humanos na 

perspectiva social: estado de direito social, democracia social e direitos supra individuais - 

Democracia e direitos humanos na perspectiva internacional. Projeção da problemática da 

democracia e dos direitos humanos em sua tríplice e inacabada dimensão. 

 

DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705115-1 Documentação Audiovisual Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Técnicas de pesquisa e produção audiovisual. Análise de imagem. Noção 

de documentação, acervo e informação. Criação, informatização e divulgação de 

banco de registros audiovisuais. 

 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0805018-1 Educação a Distância Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estudar as questões pedagógicas, técnicas e políticas do ensino a distância. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301074-1 Educação Ambiental nas 

Práticas Pedagógicas 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A Educação Ambiental nos currículos escolares. Projetos de ensino em 

Educação Ambiental. Resolução de problemas a partir de temas geradores: dimensões 

e desafios. Atividades pedagógicas para a educação ambiental na Educação Infantil e 

Anos iniciais. Experiências de projetos de EA em espaços escolares e não escolares; 

diagnósticos de problemáticas sócio-ambientais e elaboração de projetos para 

proposições de intervenções em problemas concretos. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301109-1 Educação do Campo Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Concepções e práticas da educação do campo. O direito dos povos 

campesinos à educação. Educação popular e conhecimento por elas produzido. A 

educação do Campo no campo. A educação do campo enquanto produção de cultura. 

A educação do campo na formação dos sujeitos. A educação do campo como 

formação humana para o desenvolvimento sustentável. A educação do campo e o 

respeito às características do campo. 

 

EDUCAÇÃO E AMBIENTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0104017-1 Educação e Ambiente Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: História, concepção e práticas da educação ambiental formal e não 

formal. Pesquisa e projetos de Educação Ambiental. Política nacional de Educação 

Ambiental. Programa nacional de Educação Ambiental. Educação Ambiental e Gestão 

Ambiental em diferentes contextos. 

 

EDUCAÇÃO E CIDADANIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301083-1 Educação e Cidadania da 

Criança e do Adolescente 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Diretrizes mundiais e nacionais dos direitos e deveres da criança e do 

adolescente. Políticas públicas de proteção à infância e à adolescência e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Escola como fator de garantia dos direitos e deveres da 

criança e do adolescente. Contribuição dos atores escolares e da família na 

viabilização do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301090-1 Educação e Movimentos 

sociais 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Teoria e trajetória dos movimentos sociais no Brasil. Os movimentos 

sociais como espaço educativo na formação da cidadania. A relação entre poder e 

saber no processo de construção e apropriação do conhecimento. O papel dos 

movimentos sociais na articulação educação não formal com o sistema formal de 

ensino. Tendências e perspectivas da educação dos movimentos sociais na educação 

brasileira atual 

 

EDUCAÇÃO E MULTICULTURALIDADE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301081-1 Educação e Multiculturalidade Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Educação e diversidade cultural. Educação e os movimentos sociais. A 

educação e a paridade dos direitos sem discriminação de etnia, religião, opção sexual. 

Educação para o diálogo entre os diferentes. 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301093-1 Educação em Direitos 

Humanos 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Direitos humanos e educação para cidadania. A educação em direitos 

humanos como um direito fundamental e seus princípios. A conjuntura nacional e a 

institucionalização do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH). 

Educação em direitos humanos na sala de aula. Educação em Direitos humanos na 

formação do(a) educador(a). A educação em direitos humanos como tema transversal 

no currículo escolar, a partir da perspectiva de gênero, geração, etnia, orientação 

sexual, pluralidade e diversidade cultural. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0501034-1 Educação em Saúde Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Determinação histórico-social do processo saúde-doença e sua abordagem 

junto às famílias e a coletividade. História das políticas de educação e saúde no Brasil 

com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). Modelos de atenção à saúde e proposta 

de reorientação da assistência. Saúde da família. Concepções de educação e saúde. A 

ênfase na promoção da saúde. Plano de intervenção em educação em saúde. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301075-1  Educação Especial e Inclusão Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Visão histórica da compreensão e do atendimento às pessoas com 

necessidades especiais. Estudo das deficiências e dificuldades, das condutas típicas e 

altas habilidades (superdotadas) na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. Aspectos legais e o processo de inclusão social, familiar, educacional e 

profissional. 

 

EDUCAÇÃO MOTORA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601078-1 Educação Motora Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Estudo das características fundamentais da educação física básica e sua 

relação com o mundo social do movimento: o esporte, a ginástica, a dança e as lutas 

focalizadas como instrumentos de humanização da criança nos seus aspectos, lúdicos, 

críticos e criativos com ênfase para o sócio-construtivismo como teoria da educação 

motora. 
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EDUCAÇÃO POPULAR: PERSPECTIVAS FREIRIANAS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301105-1 Educação Popular: 

perspectivas Freirianas 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA Fundamentos da educação popular: relações com a historia e filosofia. 

Conceito de educação popular. A educação popular e educação pública: possibilidades 

da escola cidadã com Freire e Gadotti. As relações em educação popular, trabalho, 

cultura, subjetividade e ideologia. Paulo Freire, a construção de uma metodologia 
dialógica e a formação de professores. Relação entre as teorias da educação com as 

Políticas educativas populares desenvolvidas na região. 

 

ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0701013-1 Estado e Políticas Públicas Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: As ciências sociais e a análise do Estado no final do século XX. 

Conceitos e problemáticas emergentes. A crise do Estado. Os atores políticos e as 

reformas econômicas. A crise fiscal. O neoliberalismo. As políticas públicas de 

educação e saúde. Perspectivas das políticas públicas. 

 

ÉTICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0702054-1 Ética Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A Ética como uma teoria que busca o aperfeiçoamento do indivíduo e da 

sociedade. Síntese histórica da ética. Principais correntes da ética. Problemas 

fundamentais da ética. Hermenêutica da ética. Implicações existenciais da ética. 
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ÉTICA E DIFERENÇAS SOCIOCULTURAIS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301085-1 Ética e Diferenças 

Socioculturais 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: A ética e sua relação com as questões da educação nos espaços escolares 

e não-escolares. A ética dentro do pensamento filosófico e profissional. Tratamento do 

conflito e tomada de decisão perante situações que envolvam ética nos diversos 

grupos e espaços educativos. A escola e o convívio dos diferentes grupos sociais de 

geração, gênero e etnia. Respeito à diversidade como pressuposto ético essencial na 

atuação docente para democratização e inclusão. 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0801050-1 Filosofia da Educação 

Matemática 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: As concepções acerca de como se processa a obtenção, produção do 

conhecimento matemático. Concepções do ensino-aprendizagem da matemática. 

Propostas de inovações curriculares e a filosofia da educação que as sustentam. 

Filosofia da educação matemática tendo em vista a filosofia da matemática. 

Tendências respectivas para o ensino e a aprendizagem de matemática, entre elas, a 

tendência formalista: clássica, a empírica ativista, a formalista-moderna, a tecnicista e 

suas variações; a construtivista e a socioetnocultural. 

 

FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0702018-1 Filosofia da Linguagem Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estudos a respeito da estrutura e dos fundamentos da linguagem e da 

possibilidade da existência dos entes linguísticos. 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

FILOSOFIA DA MATEMÁTICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0702019-1 Filosofia da Linguagem Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Os fundamentos da Matemática: o formalismo, o logicismo, o 

intuicionismo e o platonismo. 

 

 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301078-1 Financiamento da Educação Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Financiamento para educação básica. Origem dos recursos. Programas 

alojados nos sistemas e nas escolas. Fundos de Manutenção da educação. Orçamento 

participativo. Acompanhamento dos recursos financeiros pela sociedade através dos 

conselhos. 

 

FOLCLORE E CULTURA CORPORAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601079-1 Folclore e Cultura Corporal Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estudos das manifestações folclóricas, valorizando os aspectos referentes 

à motricidade humana presente na cultura local, regional e nacional. Aplicação do 

conteúdo folclórico na prática da educação física e do lazer. 

 

FOTOGRAFIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705088-1 Fotografia Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-Prática Nota   

EMENTA: Desenvolvimento da fotografia fixa. Fontes naturais de luz. O olho 

humano e a percepção visual. A luz natural e a imagem. Expressão na linguagem 

fotográfica. 
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FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0801049-1 Fundamentos da Matemática Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Conjuntos. Conjuntos numéricos. Expressões Numéricas. Potenciação. 

Monômios, polinômios, fatoração. Radiciação. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas 

de 1º e 2º graus. Relações. Funções. Tipo fundamental de funções. Função inversa. 

Função Composta. 

 

 

GÊNERO E ENFERMAGEM 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0501006-1 Gênero e Enfermagem Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estudo das relações entre gênero na sociedade, enfocando a realidade de 

produção de serviços de saúde, bem como a situação da saúde reprodutiva e das práticas de 

saúde e enfermagem voltadas para a mulher, articuladas a historicidade da construção da 

identidade feminina na sociedade e a produção do conhecimento na área. 

 

GÊNEROS TEXTUAIS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401022-1 Gêneros Textuais Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Definição, classificação e funcionalidade dos gêneros textuais. Tipologia 

textual. A relação gêneros textuais e ensino de língua materna. 

 

GEOGRAFIA DO NORDESTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0703013-1 Geografia do Nordeste Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: O processo sócio-histórico de formação do território nordestino. 

Nordeste: caracterização e diversidade. O Nordeste e o planejamento regional. As 

transformações na economia regional contemporânea. A formação do espaço norte-

rio-grandense. As diversas regionalizações do Estado. Caracterização da paisagem 

natural. Dinâmica populacional e urbanização. As transformações recentes na 

economia estadual e a dinâmica do território. 
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 GEOGRAFIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0703018-1 Geografia do Rio Grande do 

Norte 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A formação do espaço norte-rio-grandense. As diversas regionalizações do 

Estado. Caracterização da paisagem natural. As economias tradicionais e a produção do 

espaço. Dinâmica populacional e urbanização. As transformações recentes na economia 

estadual e a dinâmica territorial. 

 

HISTÓRIA DA ARTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0704021-1 História da Arte Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática. Nota   

EMENTA: Estudo do desenvolvimento formal das artes da pré-história até os 

movimentos artísticos contemporâneos. Análise das ideias essenciais que orientam os 

movimentos artísticos. 

 

HISTÓRIA DA FÍSICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0802022-1 História da Física Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Contextos sociais,construções e mudanças conceituais relevantes para a 

atual estruturação dos ramos da Física.Análise de processos de construção de 

conhecimento na História da Física.Relação entre Ciência,Tecnologia e 

Sociedade.História da Física e Ensino de Física no Nível Médio. 

 

HISTÓRIA DA REGIÃO NORDESTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0704027-1 História da Região Nordeste Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estudo da região Nordeste na colônia, Império e República: aspectos 

sociais, políticos e econômicos. Participação da região Nordeste no contexto 

nacional. 
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IMPRENSA COMUNITÁRIA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705039-1 Imprensa Comunitária Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Comunicação e mudança social. Métodos e técnicas de comunicação 

participativa. Desenvolvimento e operacionalização pelas comunidades de seus 

recursos de comunicação. 

 

 

INFOMÁTICA BÁSICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0805064-1 Informática Básica Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Aplicativos de uso geral auxiliares no ensino. Programas específicos 

(aplicativos didáticos). Utilização de recursos de intranet e internet. 

Compartilhamento de recursos de rede local. Utilização dos vários recursos 

disponíveis na internet. 

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0805028-1 Inteligência Artificial Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Histórico. Abordagens da IA. Abordagem Simbolista. Abordagem 

Conexionista. Abordagem Evolucionista. Agentes Inteligentes. Lógica Fuzzy. 

 

INTRODUÇÃO À CULTURA CINEMATOGRÁFICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705100-1 Introdução à Cultura 

cinematográfica 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: História do cinema. Desenvolvimento da linguagem. Principais 

tendências, sistemas de produção e mercado mundial. O audiovisual como objeto de 

estudo. O cinema contemporâneo. 
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INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0703059-1 Introdução à Educação 

Ambiental 

Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Histórico da Educação Ambiental. Conceitos e métodos em educação 

ambiental. Educação ambiental e representações. A educação ambiental no Brasil. 

Meio Ambiente e transdisciplinaridade. Desenvolvimento sustentável e Agenda 21. 

 

 

INTRODUÇÃO AO CINEMA BRASILEIRO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705101-1 Introdução ao Cinema 

Brasileiro  

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: História e desenvolvimento do cinema brasileiro. Os principais autores, 

gêneros e estilos. A produção, o mercado e o público. As características da produção 

atual. O cineclubismo. 

 

JOGOS NA ED. FÍS. ESCOLAR BÁSICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601081-1 Jogos na Educação Física 

Escolar Básica 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Estudo do desenvolvimento da criança e do jogo na escola fundamental. 

Psicologia do jogo e aprendizagem infantil. observações e reflexões sobre o 

comportamento psicomotor da criança e seu. 

            

LEITURA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401080-1 Leitura Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

         EMENTA: Estudo da natureza, modelos e estratégias de leitura e suas 

implicações para o desenvolvimento da compreensão leitora. 
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LEITURA E PRODUÇÃO DO TEXTO ACADÊMICO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301097-1 Leitura e Produção do Texto 

Acadêmico 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Leitura, compreensão e produção de textos acadêmicos na perspectiva da 

metodologia científica e das teorias dos gêneros textuais. 

 

 

LEITURA, ESCRITA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM MATEMÁTICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301079-1 Leitura, Escrita e Resolução 

de Problemas em Matemática 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estudo sobre o conceito de interdisciplinaridade na construção do 

conhecimento escolar. A relação de impregnação mútua entre a matemática e a língua 

materna. A oralidade, a escrita e o desenho como recursos de comunicação nas escolas 

de matemática. A resolução de problemas como perspectiva da aprendizagem 

significativa e do conflito cognitivo para aquisição do conhecimento e do pensar 

matemático. Estratégias pedagógicas para desenvolver habilidades favoráveis à 

formulação e ao desenvolvimento de situações problema. 

 

 

LINGUAGEM, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301088-1 Linguagem, Leitura e 

Produção de Textos  

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A linguagem e o processo de comunicação. As funções da linguagem. A 

leitura como elemento interdisciplinar. A leitura e a produção de textos. Tipologia 

textual. As relações entre os textos. A função do texto. Gêneros redacionais. 

Elementos e estrutura dos textos. 
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LITERATURA DE CORDEL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401104-1 Literatura de Cordel Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Origem. Tipologia. O aspecto formal. A temática. Temas tradicionais. 

Fatos circunstanciais ou acontecidos. Cantorias e pelejas. O papel do cantador na 

cultura popular 

 

 

LITERATURA DE CORDEL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401050-1 Literatura de Cordel Disciplin

a 

60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Origem. Tipologia. O aspecto formal. A temática. Temas tradicionais. 

Fatos circunstancias ou acontecidos. Cantorias e pelejas. O papel do cantador na 

cultura popular. 

 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401051-1 Literatura Infanto-juvenil Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: A criança e a literatura infanto-juvenil. O conto de fadas. A ficção policial. 

A ficção científica. A poesia infantil. Literatura: a correspondência entre textos, 

seriação e faixas etárias. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA POTIGUAR 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401068-1  Literatura Potiguar Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Literatura potiguar: panorama histórico. O modernismo no Rio Grande do 

Norte. O feminismo nas letras potiguares. 

 

 



149 

 

 

 

MATEMÁTICA BÁSICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0801039-1 Matemática Básica Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Funções de 1º e 2º graus. Função composta. Função modular. Função 

exponencial. Função logarítmica (Noções das funções circulares). Números 

combinatórios. Binômio de Newton. 

 

 

 MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301073-1 

Departamento de 

Educação 

Meio Ambiente e Educação 

Ambiental 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Contextualização histórica das percepções e representações sociais de 

Meio Ambiente e Educação Ambiental. História social das relações homem e 

natureza. A emergência da Educação Ambiental e o pressuposto epistemológico 

ambiental.  As práticas pedagógicas de Educação Ambiental nas escolas de Ensino 

Fundamental e as problemáticas sócio-ambientais locais: análise e intervenções. 

 

 

METODOLOGIA DA DANÇA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601066-1 Metodologia da Dança Disciplina 90/06 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: A dança e suas relações históricas com a Educação Física. contribuições 

das abordagens tradicionais e das tendências pedagógicas emergentes no campo da 

Educação Física para o ensino das atividades rítmico-expressivas na escola. A 

perspectiva do ensino da dança para diferentes níveis de escolaridade. Fundamentos e 

aplicações didático-pedagógicas para o ensino da dança. 
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METODOLOGIA DA RECREAÇÃO E DO LAZER ESCOLAR 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601069-1 Metodologia da Recreação e 

do Lazer Escolar 

Disciplina 90/06 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Histórico, definições e fundamentos da recreação. Caracterização, 

conceituação e contextualização da recreação e do lazer escolar. O jogo e o lúdico no 

processo de desenvolvimento humano e suas implicações socioculturais. O lazer como 

fator de saúde e qualidade de ida nos diversos campos de atuação. 

 

MET. DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0701096-1 Metodologia das ciências 

Sociais 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Ciência e história. Ciência: valores e ideologia. A construção da teoria 

científica. Elementos básicas do método científico. Método científico de investigação. 

Processo científico de investigação. A questão da objetividade nas ciências sociais. Os 

quadros de referência: positivismo, métodos compreensivo, funcionalismo, 

estruturalismo e fenomenologia. 

 

METODOLOGIA DOS JOGOS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601063-1 Metodologia dos Jogos Disciplin

a 

90/06 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Estudo dos métodos e técnicas da recreação e do lazer escolar. Execução 

de projetos no contexto escolar. 

 

MÚSICA NORDESTINA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0403092-1 Música Nordestina Disciplin

a 

30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Ementa em elaboração. 
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MÚSICA POPULAR BRASILEIRA I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0403067-1 Música Popular Brasileira I Disciplin

a 

30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Ementa em elaboração. 

 

 

 

MÚSICA POPULAR BRASILEIRA II 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0403068-1 Música Popular Brasileira II Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Em elaboração. 

 

 

NOVAS TECNOLOGIAS EM COMUNICAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705083-1 Novas Tecnologias em 

Comunicação 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estudo do papel da hipermídia. Leitura e análise dos processos 

comunicacionais em textos pós-tecnologia digital. Estudo das imagens de síntese, do 

simulacro, homem-máquina, do papel da cibermídia. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301082-1 Organização da Educação 

Municipal 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: O município e a educação escolar. O município como instância 

administrativa. Plano Municipal de Educação. Organização do sistema Municipal de 

Ensino. A escola como centro da educação municipal. 
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ORGANIZAÇÃO DE BANDINHA RÍTMICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0403082-1 Organização de Bandinha 

Rítmica 

Disciplina 30/2 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Em elaboração. 

 

 

PENSAMENTO FILOSÓFICO MODERNO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0701095-1 Pensamento Filosófico 

Moderno 

Disciplin

a 

60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Racionalismo e Empirismo. A Filosofia das Luzes e o Idealismo Alemão. 

Dialética e Positivismo. 

 

 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CONTEXTOS NÃO ESCOLARES 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301106-1 Práticas Educativas em 

Contextos Não Escolares 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Diferentes modos, formas e processos educacionais existentes na 

sociedade: formal, informal e não formal. Formação crítica do pedagogo para atuação 

em contextos não escolares. Formação para a cidadania do indivíduo e dos grupos 

socioculturais. O caráter formativo de propostas educativas não formais. 
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301107-1 Práticas Interdisciplinares na 

Educação Infantil 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Estuda as teorias e práticas pedagógicas de caráter interdisciplinar na 

Educação Infantil, a prática pedagógica e as condições de produção do conhecimento 

infantil no âmbito da educação pública municipal, propostas Curriculares para 

Educação Infantil, o trato didático- pedagógico dados aos eixos temáticos no 

processo de ensino-aprendizagem com crianças da primeira infância. 

 

 

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NO ENSINO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301086-1 Práticas Interdisciplinares no 

Ensino 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Conceitualização. Transversalidade e interdisciplinaridade na sala de 

aula. Planejamento interdisciplinar. Práticas interdisciplinares na sala de aula. 

 

 

PREVENÇÃO E SOCORROS URGENTES 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0601061-1 Prevenção e Socorros 

Urgentes 

Disciplina 90/06 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Aplicação dos princípios básicos de assistência de enfermagem em 

situações de emergência em educação física e desportos. Noções básicas de higiene 

e prevenção de doenças e suas relações com a atividade física e o esporte. 
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PRIMEIROS SOCORROS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0501035-1 Primeiros Socorros Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Princípios gerais dos primeiros socorros. Prevenção de acidentes. 

Suporte básico de vida em situações de urgência e emergências: permeabilização das 

vias aéreas e ressuscitação cardio-respiratória. Primeiros socorros em convulsão, 

histeria e alcoolismo agudo, lesões de tecidos moles, choque elétrico. hemorragias, 

alterações circulatórias (lipotímia, desmaio, estado de choque), lesões traumato-

ortopédicas (entorses, luxações e fraturas), queimaduras, intoxicações e acidentes por 

animais peçonhentos e raivosos. Retirada de corpos estranhos no organismo (pele, 

ouvido e nariz). Salvamento em afogamento, resgate em dunas e em trilhas 

ecológicas. Transportes de acidentados. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301076-1 Procedimentos de 

Intervenção nas Práticas 

Educativas 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: O profissional de educação e as possibilidades de intervenção em 

ambientes escolares e não escolares. Conhecimento e utilização dos recursos 

didáticos e das tecnologias assistivas. O trabalho do pedagogo em equipes 

multidisciplinares. 

 

 

PRODUÇÃO EM VÍDEO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705117-1 Produção em Vídeo Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Etapas de realização de produto audiovisual. Tecnologias e 

possibilidades profissionais. Análise técnica, orçamento, cronograma. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401033-1 Produção Textual Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: O uso social da língua. A linguagem como fenômeno. Leitura e produção 

de textos orais e escritos. Atividades e estratégias de processamento textual. 

Elementos responsáveis pela textualidade. Gêneros textuais. 

 

PROJETOS PEDAGÓGICOS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301080-1 Projetos Pedagógicos Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Significado, importância e tipologia de projetos pedagógicos para o espaço 

escolar e não escolar. A organização do currículo por projetos de ensino. Projeto de ensino 

como planejamento didático articulador de conhecimentos. Construção, implementação e 

avaliação de projetos pedagógicos. 

 

PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301091-1 Psicomotricidade e Educação Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Psicomotricidade em seu movimento dinâmico. A interdisciplinaridade 

Psicomotricidade e Educação. Abordagem pluridimensional da psicomotricidade: 

contribuições de Wallon, Piaget e Freud. As bases do desenvolvimento psicomotor. 

Caracterização psicomotora: as funções e distúrbios. Abordagens metodológicas. 

 

QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL BÁSICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0804031-1 Química Geral Experimental 

Básica 

Disciplina 90/06 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Introdução. Estrutura atômica. Classificação periódica dos elementos. 

Ligações químicas: iônica, covalente e metálica. Forças químicas. Funções da 

Química Inorgânica. Reações químicas. Estudo dos gases. Estequiometria. Tópicos 

experimentais fundamentados na teoria estudada. 
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RÁDIO EDUCATIVA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705080-1 Rádio Educativa Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Educação não-presencial. Rádio na escola. Histórico dos programas 

nacionais de educação via rádio. 

 

 

 

RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301098-1 Relações de Gênero e 

Sexualidade na Educação 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: As concepções de sexualidade e de gênero e a formação humana. As 

propostas governamentais para a educação sexual. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e o Tema Transversal Orientação Sexual. Propostas pedagógicas para uma 

educação não sexista. Sexualidade e relações de gênero no cotidiano escolar: 

discursos, práticas e formação do educador. 

 

 

 

ROTEIRO E REDAÇÃO PARA AUDIOVISUAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705027-1 Roteiro e Redação para 

Audiovisual 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: O Roteiro e os processos de produção audiovisual. Funções e usos do texto 

no audiovisual. O processo de criação e os elementos do roteiro. O drama. Formas de 

apresentação do roteiro. Diálogos e narração. Adaptação de obras literárias. 
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SABERES DOCENTES 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301087-1 Saberes Docentes Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Saberes necessários a prática docente. A estrutura dos saberes docentes e 

sua aplicação na sala de aula. A Gestão da sala de aula como elemento integrador do 

fazer docente. Competências para ensinar. 

 

SAÚDE AMBIENTAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0501030-1 Saúde Ambiental Disciplina 45/03 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Dimensões global e local da crise ambiental. Modelo de desenvolvimento 

vigente. Potencialidades e possibilidades de recursos naturais como parte do meio 

ambiente e suporte para o desenvolvimento. Relações entre produção do espaço, 

desenvolvimento e saúde. Políticas públicas para a saúde e sua relação com o modelo 

de desenvolvimento e a interação com o meio ambiente. 

 

SAÚDE E AMBIENTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0104048-1 Saúde e Ambiente Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Saúde e a questão ambiental. Conceitos de saúde, saúde pública, saúde e 

ambiente. Qualidade de vida. Indicadores de saúde e qualidade de vida. 

 

SOCIEDADE E AMBIENTE 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0104006-1 Sociedade e Ambiente Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Aspectos e conceitos da Sociologia. Correntes da Sociologia Ambiental. 

Risco Social e Conflitos Ambientais. Vulnerabilidade Socioambiental. Pesquisa 

sociológica aplicada ás questões ambientais. Ambientalismo: história e correntes. 
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SOCIOLOGIA DA LINGUAGEM 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0701032-1 Sociologia da Linguagem Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Origem, conceito e métodos da sociologia da linguagem. Economia das 

trocas simbólicas. O poder simbólico da linguagem. 

 

 

TEATRO BRASILEIRO I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401108-1 Teatro Brasileiro I Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Origens do teatro brasileiro. O teatro brasileiro romântico. Autores e obras 

mais expressivas do teatro brasileiro, do século XVI ao XIX. 

 

 

TEATRO BRASILEIRO I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0401069-1 Teatro Brasileiro I Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Origens do teatro brasileiro. O teatro brasileiro romântico. Autores e obras 

mais expressivas do teatro brasileiro, do século XVI ao XIX. 

 

 

TEATRO E MÚSICA EM SALA DE AULA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0301089-1 Teatro e Música em Sala de 

Aula 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: O teatro e a música como instrumento didático-pedagógico em sala de aula. 

O caráter interdisciplinar da música e do teatro na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental. Noções conceituais e práticas necessárias ao desenvolvimento da 

arte teatral e musical na escola. 
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TELEDRAMATURGIA BRASILEIRA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0705121-1 Teledramaturgia Brasileira Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Tipos de programas: telenovela, mini-série, seriado, programas especiais. 

Elementos estéticos da teledramaturgia. Estrutura narrativa. A telenovela brasileira, 

aspectos históricos, sociais e culturais. 

 

 

 

TEMAS TRANSVERSAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0701104-1 Temas Transversais na 

Educação Básica 

Disciplina 30/02 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Origem e contexto da implementação dos temas transversais na legislação 

educacional brasileira. Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. Estudo dos temas 

transversais. 

 

 

 

TEORIA DA LITERATURA I 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga 

Horária/Crédito: 

0402012-1 Teoria da Literatura I Disciplin

a 

60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Conceito de literatura. Periodização literária. Gênero literário. Estudo do 

poema: espécies e elementos estruturais. A linguagem poética. Métodos e técnicas de 

análise e interpretação de poemas. 
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TEORIA DA LITERATURA II 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga Horária/Crédito: 

0402013-1 Teoria da Literatura II Disciplina 90/06 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: A narrativa de ficção: espécies e elementos estruturais. A teoria do conto e 

do romance. A questão da verossimilhança. Métodos e técnicas de análise e 

interpretação de obras de ficção em prosa. 

 

 

TEORIA E ESTÉTICA DO AUDIOVISUAL 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga Horária/Crédito: 

0705122-1 Teoria e Estética do 

Audiovisual 

Disciplina 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

EMENTA: Teoria e estética cinematográfica. Cinema de ficção e cinema 

documentário. Principais escolas e movimentos cinematográficos. Características 

plásticas da imagem. Aspectos formais das imagens cinematográfica e videográfica. 

Narrativa cinematográfica e videográfica. Unidade e segmentação no cinema e na 

televisão. 

 

 

TÓPICOS DE GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo: Carga Horária/Crédito: 

0401035-1 Tópicos de Gramática do 

Português 

Disciplina 90/06 

Aplicação Avaliado por   

Teórico-prática Nota   

EMENTA: Gramática de uso: estudo dos fatos linguísticos nos níveis fonológicos, 

morfo-sintático, semântico e estilístico, tendo em vista a sua aplicabilidade no ensino 

fundamental e médio, a partir do enfoque da gramática tradicional. 
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3.10 – AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do ensino-aprendizagem no curso de Pedagogia da UERN é 

compreendida em consonância com o perfil e as competências estabelecidas; 

subsidiada pelos princípios formativos; e, voltada para uma diversificação de 

instrumentos que adotem como referência a pedagogia da resolução de situações-

problema. Nesta perspectiva, a compreensão de avaliação como mero instrumento 

classificatório ou de poder, deve ceder lugar para a avaliação capaz de (re)nortear a 

atuação do professor, bem como o desenvolvimento autônomo do aluno, em função 

dos objetivos e dos resultados preconizados, de forma a evidenciar seu caráter 

formativo. 

Os agentes que compartilham sua prática com os avaliados, necessitam de 

clareza frente aos princípios avaliativos aqui eleitos: 

 A avaliação deve realizar-se ao longo do processo formativo de forma 

contínua, ou seja, em momentos diferenciados; 

 É imprescindível que a avaliação atinja de forma integral o 

desenvolvimento e a aprendizagem do aluno: cognitivo, afetivo e 

psicomotor. 

 A avaliação deve assumir caráter de intencionalidade, planejada 

sistematicamente, de modo que acompanhe a evolução do aluno em seus 

processos de produção e re-construção do conhecimento. 

 A avaliação deve possibilitar no processo de ensino-aprendizagem o 

diagnóstico de conhecimentos prévios necessários à aprendizagem de 

novos conhecimentos e habilidades, bem como, correção de falhas, 

esclarecimento de dúvidas, adequação de metodologias, etc.  

 A avaliação deve permitir ao professor detectar problemas ou dificuldades 

de aprendizagem, propor alternativas de superação e inclusão do aluno para 

o alcance dos objetivos desejados; 

 A avaliação não deve restringir-se ao desempenho do aluno, mas assumir 

um caráter abrangente, fornecendo elementos para avaliar o desempenho 

do professor e toda a comunidade acadêmica envolvida. 

Os critérios avaliativos e procedimentos metodológicos,  devem  configurar 

no plano de ensino de cada professor, através da adoção de estratégias diversificadas, 
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tais como: trabalhos escritos (individuais e em grupos), com e sem consulta, 

produzidos em sala e fora dela; pesquisa de campo; seminários de estudos; relatórios 

de atividades; resumos; resenhas, produção de textos acadêmicos sobre os objetos 

específicos de cada campo de estudos, execução de práticas pedagógicas, dentre 

outros.  
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IIVV  ––  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  AADDOOTTAADDAASS 

 

 

 

 

4.1.  – IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

CURRÍCULO 
 

O Departamento de Educação do Campus Avançado Prefeito Walter de Sá 

Leitão/Assú/UERN, tem o compromisso social e político, de acompanhar e avaliar 

periodicamente sua proposta formativa, como mecanismo indispensável para refletir, 

teorizar e intervir com ações transformadoras nas práticas curriculares. 

O caráter de inovação desta proposta curricular, aponta para sua 

complexidade operacional, principalmente quando tomamos como referência toda 

uma tradição já vivenciada por nós, de propostas curriculares reduzidas a elencos de 

Disciplinas operacionalizadas de modo individual e superpostas. A ideia integradora 

da proposta busca rever uma prática que historicamente tem contribuído para o 

esfacelamento do saber, omitindo experiências e aprendizados que poderiam ser 

socializados e reinventados no coletivo docente. 

Estamos diante de uma proposta formativa que exige do professor formador 

a disposição para enfrentar o novo, para aprender a ser e fazer uma nova docência 

através do coletivo, em meio a seus pares: dialogando, experienciando, teorizando, 

questionando, pesquisando. Trata-se de fomentar uma nova cultura formativa capaz 

de provocar mudanças lentas, porém significativas em nosso cotidiano de trabalho. 

Com a finalidade de favorecer esse processo de transição, o Departamento de 

Educação elege enquanto uma das estratégias formativas, representantes que  

participam da composição de uma Comissão Curricular. Estes representantes atuam 

de forma integrada, na figura de sua Coordenação, sendo responsáveis por conduzir o 

processo de implementação, acompanhamento e avaliação dessa proposta. 

O trabalho destes representantes do Departamento na Comissão Curricular 

não se confunde com atividades que atendam apenas a demandas de ordem 

burocrática. A Comissão Curricular tem como atribuições: 

 mobilizar todos os integrantes do Departamento de Educação para a 

necessária apreensão e efetivação desta proposta pedagógica; 

 propor parceria de trabalho entre o Departamento e campos de Estágio;  
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 provocar vínculos de pesquisas entre a prática formativa, o Curso de pós-

graduação lato sensu do Campus de Assú, o Núcleo de Pesquisa em Educação 

– NUPED -  e os outros Grupos de Pesquisa do Campus; 

 divulgar resultados avaliativos e experienciais da implementação curricular; 

 propor o aperfeiçoamento da proposta curricular, à medida que possíveis 

deficiências forem surgindo. 

Para tanto, o Departamento de Educação do Campus Avançado Prefeito Walter 

de Sá Leitão designou quatro (04) professores para exercerem as atividades inerentes 

às atribuições da Comissão. No sentido de facilitar a comunicação entre as partes, foi 

designado um articulador, dentre os membros da Comissão, para atuar como 

intermediador entre esta e os demais professores do Departamento, como 

demonstrado no quadro a seguir:  

 

   Quadro 07: Atribuições dos membros da Comissão Curricular 

MEMBROS AÇÕES 

Articulador do processo de 

planejamento pedagógico. 

 

- Planejar conjuntamente com os professores, as 

seguintes atividades: PPP, Atividades 

Acadêmicas Introdutórias e Seminários de 

Estudos sobre o Ensinar e o Aprender; 

- Promover seminários para discutir experiências 

metodológicas, avaliativas, de pesquisas, dentre 

outras; 

- Realizar e socializar avaliação da proposta 

curricular nos períodos letivos do curso. 

Articulador dos Estágios 

Supervisionados. 

- Discutir sistematicamente com o corpo docente 

questões relativas ao Estágio Supervisionado; 

- Mapear campo de estágio em espaços 

escolares; 

-Diagnosticar necessidade e possibilidades de 

parceria pedagógica com as escolas. 

Orientador Acadêmico e 

Humano do Corpo Discente. 

-Divulgar, acompanhar e validar as atividades 

integradoras; 

- Acompanhar o processo de matrícula; 

-Caracterizar o perfil evolutivo de cada turma.   

Articulador de parceria entre 

FE, UERN e Campo de 

Atuação Pedagógica. 

-Mapear campo de estágio em espaços não 

escolares; 

-Intercambiar a construção do Programa de 

Interação Formativa para o Pedagogo. 
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Para tanto, se fez necessário que o Departamento de Educação reservasse, a 

cada membro da Comissão Curricular, um quantitativo de carga horária, de modo a 

viabilizar a real efetivação das atividades, bem como, espaço físico exclusivo e 

adequado aos trabalhos, com o respectivo aparato burocrático que exige um serviço 

de secretaria. 

4.2 - PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE 

Definir uma política de pesquisa e pós-graduação para o Departamento de 

Educação requer que se enfrente e supere os gargalos institucionais que, 

tradicionalmente, têm marcado a vida da instituição. O que exige atitudes como 

gestão profissionalizada, compromisso com a vida acadêmica e a busca por um 

padrão de excelência no processo de formação. Assim, talvez seja apropriado, por 

exemplo, destacar um dos principais problemas que a Faculdade de Educação e os 

Campi Avançados, tanto do ponto de vista acadêmico como administrativo, tem de 

enfrentar: a qualidade do ensino do Curso de Pedagogia. 

A este respeito, os resultados das avaliações externas, a exemplo do ENADE, 

por mais que se critique o modelo de avaliação adotado oficialmente, não deixam de 

exprimir as deficiências da formação dos profissionais que estamos colocando no 

mercado de trabalho. Atingir um patamar desejável de qualidade é condição sine qua 

non, caso queiramos dar respostas efetivas às complexas demandas da sociedade. 

Desse modo, a pesquisa e a pós-graduação stricto sensu constituem-se em 

pressupostos essenciais para Departamento de Educação, sobretudo quando se tem em 

conta a sua função estratégica na totalidade das ações da UERN. 

Nesse contexto, apresentamos a seguir o quadro dos projetos de pesquisa em 

andamento no Curso de Pedagogia, através do Núcleo de Pesquisa em Educação – 

NUPED. 
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PROJETOS DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO 

Nº de 

ordem 

Título do projeto Docentes 

envolvid

os 

Alunos 

envolvid

os 

Resultados  

01 Concepções e 

estratégias 

pedagógicas 

relacionadas à 

efetivação da 

educação inclusiva 

01 02 - produção de trabalhos para 

eventos local e nacional; 

- formação de discentes para 

a pesquisa; 

- ampliação da produção e 

divulgação de 

conhecimentos. 

02 O processo de ensino, 

aprendizagem e 

autonomia com o 

laptop educacional: 

uma análise do projeto 

“um computador por 

aluno” (uca) na escola 

municipal Janduís na 

cidade de Assu/RN 

01 02 Leituras e discussões 

relativas ao projeto em 

sessões de estudo 

envolvendo os membros do 

projeto 

 

03 O projeto pedagógico 

do curso de pedagogia 

do campus avançado 

prefeito Walter de Sá 

leitão e sua 

implantação a partir da 

perspectiva de 

concretização teoria x 

prática na formação do 

professor. 

02 03 Leituras e discussões 

relativas ao projeto em 

sessões de estudo 

envolvendo os membros do 

projeto 

 

04 A atuação do 

pedagogo em espaços 

não escolares - 

formação e prática 

pedagógica.   

01 03 Fase de observação e análise. 

05 Formação profissional 

de professores no 

Curso Normal de 1º 

Ciclo em Assu/Rio 

Grande do Norte. 

(1951 -1971) 

02 03 Organização para elaboração 

de análise preliminar. 
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É fato que são a pesquisa e a pós-graduação stricto sensu que credenciam as 

Instituições de Ensino Superior no sentido de manterem o status de Universidade. 

Normatizando a matéria, a LDB n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), no capítulo dedicado à 

Educação Superior/Artigo 52 e seus incisos, realça as características que dão forma a 

uma Universidade: 

As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e 

de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 

I – produção intelectual institucionalizada mediante estudo 

sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto 

de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; 

II – um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação 

acadêmica de mestrado ou doutorado; 

III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 
 

 

No atendimento às prerrogativas legais, objetivando assegurar o status de 

universidade à UERN, verifica-se que o Departamento de Educação tem dado a sua 

relativa contribuição, no que concerne aos incisos II e III do Artigo 52 da LDB. 

O Departamento tem um quadro docente constituído por 15 professores, dos 

quais 03 são doutores, 06 são mestres, 06 são especialistas. 

Quadro 08: Titulação dos professores do Departamento em quantidade e percentual 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL % 

ESPECIALISTA 6 40 

MESTRE 6 40 

DOUTOR 3 20 

 TOTAL  15  100 

  Fonte: PROPEG (2012)  
 

Diante do exposto, constata-se que o Departamento de Educação cumpre o 

dispositivo da LDB que estabelece que as universidades devam ter um terço do corpo 

docente, pelo menos, com a titulação de mestrado e doutorado. Este quadro foi se 

organizando nos últimos anos pela capacitação dos docentes da instituição e entrada 

de docentes com titulação de mestre nos últimos concursos realizados pela UERN. 

Este elemento atuou como fomentador para a pesquisa no Departamento de 

Educação/ Campus de Assú, nos últimos anos, tem se desenvolvido com a criação do 

Núcleo de Pesquisa em Educação – NUPED - cadastrado no Diretório do CNPq e 
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Certificado pela UERN. No contexto ora explicitado, não há, pelo menos 

temporariamente, como se estruturar a pós-graduação stricto sensu, tão necessária, 

por não haver a quantidade de professores com titulação suficiente para tal fim 

exigida pela CAPES
14

, apesar de haver o Plano Departamental de Capacitação 

Docente e o interesse dos professores em buscarem a titulação exigida. 

Quanto ao regime de trabalho dos docentes, o Departamento de Educação 

atende à exigência legal, referente à necessidade de ter um terço do corpo docente 

com dedicação exclusiva, conforme demonstrado a seguir.  

 

Quadro 09 - Regime de trabalho docente 

40 horas % DE % TOTAL % 

08 53 07 47 15 100 

Fonte: PRORHAE (2012) 

 

Quanto ao inciso I do Artigo supracitado, os Doutores e alguns Mestres do 

Departamento de Educação, têm desenvolvido produção intelectual mediante o 

desenvolvimento da pesquisa institucionalizada e da coordenação de projetos de 

pesquisa, no ano de 2012 existem sete (07) projetos cadastrados na PROPEG e outros 

projetos estão em fase final de elaboração. Mesmo assim, ainda há uma forte 

concentração nas atividades de ensino e um acentuado envolvimento em programas 

especiais/atividades docentes extras, como os Cursos do PARFOR/Plataforma Freire. 

O Núcleo de Pesquisa em Educação tem cinco (05) linhas de pesquisa, onze 

(11) professores desenvolvendo e envolvidos em projetos e sete (07) alunos que 

também atuam como pesquisadores colaboradores nos projetos existentes. Destes 

onze (11) professores, dois (02) não são do Departamento de Educação, estão lotados 

no Departamento de História do Campus de Assú. Considerando o porte que temos, 

este número é significativo, apesar de sabermos que é necessário envolver todos os 

docentes em atividades de pesquisa para ampliar a produção intelectual dos docentes. 

Quadro 10 - Situação da Pesquisa no Departamento 

Fonte: PROPEG (2012) 

                                                
14

  Fundamentalmente porque, dadas as deficiências da pesquisa e da pós-graduação na UERN, a 

instituição não tem conseguido manter docentes após eles regressarem do doutorado. 

Docentes com 

pesquisa 

% Docentes sem 

pesquisa 

% TOTAL % 

11 73 04 27 15 100 
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Não podemos afirmar que esta é uma situação satisfatória, mas ressaltamos 

que no ano de 1012, dos 15 professores do Departamento da Educação, 01 está 

matriculado em Curso de Doutorado e 02 estão cursando Mestrado. Estes dados 

demonstram, para nós, um avanço e contribuição para a consolidação da pesquisa no 

Campus de Assú. 

Esta consolidação só será possível se o Departamento de Educação tiver um 

amplo apoio institucional e acadêmico da Administração Superior do Campus e da 

UERN, haja vista a garantia de condições para a capacitação docente e a viabilização 

de práticas de pesquisa para todos os docentes do Departamento. 

Para facilitar as ações concretas, convém ter um entendimento claro a 

respeito do que seja pesquisa no ensino superior. A propósito, Demo (1997) é bastante 

objetivo: a pesquisa deve ser entendida como um princípio educativo. Assim, 

pesquisar é pré-requisito para um ensino superior de qualidade. Se não há pesquisa, o 

ensino não se inova, não se altera. O ensino que não se relaciona com a pesquisa 

científica crítica perde seu rigor epistemológico de construção sistemática do 

conhecimento e sua dimensão inovadora. Está evidente que sem a pesquisa não há 

possibilidade de se fazer diferente. 

Para pesquisar, é fundamental que o professor queira problematizar a 

realidade circundante, sob os mais variados ângulos e dimensões. A cultura do dever 

fazer pesquisa precisa ser superada pela cultura do querer fazer pesquisa. E não se 

encontra estímulo para o querer fazer pesquisa, quando não estão disponibilizadas as 

condições mínimas para sua execução, ou seja, carga horária disponível para pesquisa 

e um ambiente estruturado para estudo, a saber, salas adequadas e biblioteca 

compatível com as necessidades das linhas. 

É imperativo, portanto, para o Departamento de Educação, a ampliação e 

consolidação da pesquisa na busca pela efetivação de melhor ensino e produção do 

conhecimento, que agregue  os pesquisadores e linhas dos Campi avançados e 

Campus Central  da UERN. Para tanto, é preciso ir além da repetição dos discursos 

intencionais, calcando a ação da Unidade e do Departamento numa agenda com 

proposições a curto, médio e longo prazos. 
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ALGUNS ASPECTOS DE UMA POLÍTICA DE PESQUISA PARA O 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

1. Estimular uma cultura em que o ensino de graduação não seja a única 

prioridade, considerando que é um princípio básico da universidade a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

2. Definir como meta que todos os professores habilitados para tanto apresentem 

Projetos e concorram aos Editais anuais dos Programas de Iniciação 

Científica; 

3. Fortalecer os Grupos de Pesquisa do Departamento de Educação, levando a 

efeito a regulamentação interna destes Grupos e garantindo as condições para 

a ação conjunta dos seus pesquisadores;  

4. Assegurar que as pesquisas dos professores do Departamento de Educação 

estejam necessariamente vinculadas às Linhas dos Grupos de Pesquisa da 

PROPEG, cadastrados no CNPq e certificados pela UERN; 

5. Insistir no desenvolvimento de pesquisas que realcem a Área de Concentração  

em Educação pensada para a pós-graduação stricto sensu do Departamento de 

Educação;  

6. Estimular a implementação de pesquisas intrainstitucionais/interinstitucionais; 

7. Identificar dentro dos Grupos de Estudos e Pesquisas do Departamento de 

Educação temáticas que possam suscitar o desenvolvimento de pesquisas 

intragrupais; 

8. Inserir alunos da pós-graduação lato sensu e da graduação em projetos de 

pesquisa dos professores do Departamento de Educação; 

9. Ter as condições infraestruturais dos Grupos de Pesquisa, inclusive com a 

instalação dos equipamentos, mobiliários e recursos tecnológicos;  

10. Ampliar o acervo da Biblioteca do Campus de Assú;  

11. Estabelecer diálogos constantes entre os Grupos de Pesquisa do Departamento 

e destes com os demais Departamentos do Campus e com a Faculdade de 

Educação/Campus Central; 

12. Pugnar pelo desenvolvimento da pesquisa sem a banalizar, não descuidando, 

portanto, da sua qualidade;  

13. Realizar o II EPA – Encontro de Pesquisa de Assú com a colaboração dos 

demais grupos de pesquisa do Campus; 
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14. Criar mecanismos (impressos e/ou digitais) para a divulgação dos trabalhos 

dos professores e dos alunos do Curso de Pedagogia, com o devido registro do 

International Standard Serial Numbering (ISSN).  

ALGUNS ASPECTOS DE UMA POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO NO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE ASSÚ  

 Ofertar gratuitamente a pós-graduação lato sensu, inclusive aumentando, na 

medida do possível, a oferta de vagas e a ampliando os Campos Temáticos, 

para atender às áreas de concentração de caráter optativo do Curso de 

Pedagogia; 

 Buscar garantir concurso público para a contratação de Doutores, como forma 

de impulsionar o desenvolvimento da pesquisa e a criação do Mestrado em 

Educação; 

 Ampliar o quadro de doutores e elaborar proposta do Curso de Mestrado em 

Educação; 

 Repensar a estrutura curricular e o funcionamento do Curso de Especialização 

em Educação; 

 Empreender esforços para garantir a qualidade da pós-graduação lato sensu, 

tendo em consideração, por exemplo, a realização de avaliações;  

 Incentivar os alunos da pós-graduação a participarem de eventos científicos, 

preferencialmente, com apresentação de trabalho;  

 Criar espaços, a exemplo da Semana de Educação para que os trabalhos 

monográficos sejam divulgados publicamente; 

 Incentivar a formação continuada dos docentes e dos técnicos.    

ALGUNS ASPECTOS DE UMA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

1. Planejar a capacitação docente, de modo a não dificultar/inviabilizar o 

adequado funcionamento do Departamento de Educação; 

2. Acompanhar junto à PROPEG a revalidação dos diplomas dos professores que 

cursaram a pós-graduação no exterior; 

3. Viabilizar junto à PROPEG a garantia de bolsas para os professores que forem 

aprovados em cursos de Mestrado e de Doutorado; 
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4. Sensibilizar a comunidade universitária para a necessidade da atualização dos 

docentes em estudos pós-doutorais; 

5. Perscrutar as necessidades dos Grupos de Pesquisa no sentido da qualificação 

docente, atendendo, de modo emergencial, aos Grupos que não dispõem em 

seus quadros de doutores. 

A liberação de professores para cursar a pós-graduação deverá acontecer de 

maneira sistemática, para além do fato do docente ter sido aprovado/a numa seleção. 

Ou seja, é necessário que a liberação obedeça a uma lógica que traduza os propósitos 

do Departamento de Educação, tendo em conta os seus objetivos para o ensino e para 

a pós-graduação, assim como, também, ela deve ocorrer obedecendo aos critérios de 

uma programação preliminar, onde se deve indicar a previsão temporal das 

respectivas saídas. 

Quadro 11 – Situação atual da Capacitação Docente no Departamento de Educação 

Docentes liberados 

para qualificação 

docente 

% Docentes qualificando-se 

em exercício 

% TOTAL % 

01 10 02 20 03 100 
Fonte: PROPEG (2012)  

 

No tocante aos elementos operacionais que se referem às condições concretas 

para liberação, a Resolução nº 03/2000 - CONSEPE, que trata da matéria de 

capacitação docente na UERN, deverá ser a diretriz, tendo-se em atenção o que 

determina o seu Art. 9.
o
: “O percentual de pessoal docente afastado para capacitação 

deverá obedecer ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total de docentes 

lotados no Departamento”. 

Outros aspectos a serem considerados como critérios para a liberação dizem 

respeito ao tempo de serviço e à idade, em função da relação que há com a solicitação 

de aposentadoria. Neste contexto, a maioria dos docentes do Departamento tem tempo 

suficiente para buscar suas capacitações, com exceção de, no máximo, 03 professores 

que têm previsão de aposentadoria para os próximos 05 (cinco) anos. 
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4.3 – EXTENSÃO 

O desenvolvimento de atividades extensionistas no Campus de Assú ancora-se 

na ideia de que é fundamental a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e 

extensão, sendo esta a condição de legitimidade de qualquer uma das atividades 

citadas. Desde o ano de 2007 até o presente momento (2012), está articulado ao 

Departamento de Educação o Projeto de Extensão “Plano de Ações Articuladas” – 

PAR, que  envolver municípios do Estado e tem como objetivo traçar ações de 

desenvolvimento das atividades e políticas de educação nesses municípios, a fim de 

elevar o IDEB, bem como promover melhoria nas redes municipais de ensino. 

Além do PAR, outras ações já foram concluídas sendo algumas vinculadas aos 

grupos de pesquisa, outras resultado de reflexões no ensino quanto as demandas 

sociais sentidas pelo grupo de alunos na relação com seus professores. Como exemplo 

dessas ações, destacamos:   

  “Programa de Criança Petrobras” uma ação extensionista do Departamento de 

Educação que integra professores e estudantes de diferentes áreas do 

conhecimento com o objetivo de desenvolver um trabalho pedagógico na área 

da educação, das artes e dos esportes. Envolve crianças e adolescentes do 

ensino Fundamental I e II de escolas públicas de Macau, Alto do Rodrigues e 

Assú e desenvolve-se em espaços não-escolares;  

 “Projeto Petrobras de Redação”, abrangendo 17 (dezessete) municípios do Rio 

Grande do Norte e 03 (três) do estado do Ceará, sempre envolvendo alunos da 

escola pública no ensino Fundamental I e II desses municípios; 

 Atualmente contamos com um projeto de extensão em desenvolvimento: 

 

Quadro 12 – Situação atual de Projeto de extensão no Departamento de Educação 

Nº de 

ordem 

Projeto/Atividade Docentes Discentes 

01 Projeto “Abrindo Caminhos 

para a Universidade” (PROEX) 

Francileide Batista de 

Almeida Vieira 

-  

Diante dessas considerações, faz-se necessário a definição de um currículo 

que amplie e incorpore um fluxo articulado favorável a aquisição de saberes, tendo 

como base a flexibilidade, a diversidade e o dinamismo de conhecimentos e práticas 

profissionais.  
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MAT.  ADM. NOME CLASS

E 

REGIME DE 

TRABALHO 

TITULAÇÃO DISCIPLINAS 

5374-0 22.01.0

8 

Deyse Karla de 

Oliveira Martins 

Assist. II 40 horas Mestre Afastada para qualificação 

docente (doutorado). 

8036-5 08.10.1

0 

Francisca 

Karenina 

Rodrigues 

Tavares 

Aux. III 40 horas Especialista Estágio Supervisionado; 

Educação para diversidade; 

Meio Ambiente e Educação 

Ambiental.  

5403-8 03.06.0

8 

Francisco 

Canindé da Silva 

Assist.  

IV 

40 horas Mestre Profissão docente; Currículo; 

Didática.   

3318-9 03.11.0

4 

Francileide 

Batista de  

Almeida Vieira 

Adj. IV DE Doutora  Estágio Supervisionado; 

Avaliação da Aprendizagem;  

Seminário Temático; 

Educação Especial.   

8042-0 04.11.1

0 

Helena Perpétua 

de Aguiar Ferreira 

Aux. III 40 horas Mestre Estágio Supervisionado; 

Ensino da Arte;Ensino de 

Matemática Literatura e 

Infância.  

1118-5 01.10.8

7 

Judite Gurgel S. 

Dutra 

Adj. IV DE Mestre Didática; Estrutura e 

funcionamento da Educação 

Básica; Educação para 

Diversidade.  

3357-0 10.11.0

4 

Luiz Ricardo 

Ramalho de 

Almeida 

Adj. IV DE Doutor  Laboratório de Monografia; 

Organização do Trabalho 

Acadêmico.     

3656-0 11.05.0

5 

Maria da 

Conceição Farias 

da Silva Gurgel 

Dutra 

Adj IV DE Doutora História da Educação da 

Brasileira; Fundamentos 

histórico-filosóficos da 

Educação; Leitura e 

Produção de Textos 

Acadêmicos. 

0917-2 01.03.8

2 

Maria Evani 

Soares de Macedo 

Medeiros 

Adj IV DE Especialista À disposição da Secretaria 

de Estado Educação e 

Cultura – SEEC 

1643-8 01.09.9

5 

Maria Leopoldina 

da Silveira 

Vicente 

Adj II DE Especialista Alfabetização e Letramento; 

Estágio Supervisionado; 

Ensino de História; 

Educação de Jovens e 

Adultos. 

2433-3 01.03.0

2 

Márcio Jocerlan 

de Souza 

Adj. II 40 horas Mestre Sociologia da Educação; 

Fundamentos Sócio- 

Econômicos da Educação; 

Gestão dos Processos 

Educativos 

8023-3 01.09.1

0 

Naligia Maria 

Bezerra Lopes 

Aux. III 40 horas Especialista Concepções e Práticas na 

Educação Infantil; Ensino da 

Língua Portuguesa; Ensino 

de Geografia. 

0369-7 16.07.7

6 

Núbia Maria 

Bezerra 

Adj. IV DE Mestre Pesquisa Educacional; 

Psicologia da Educação I; 

Psicologia da Educação II; 

Antropologia e Educação. 

7980-4 17.08.1

0 

Sara Raphaela 

Machado de 

Amorim 

Assist. II 40 horas Mestre Estágio Supervisionado; 

Educação Especial; 

Financiamento da Educação.  

10224-5 12.07.1

2 

Aldecir Fernandes 

da Cunha 

Aux. I  40 horas Especialista Seminário Temático; 

Introdução à Pedagogia; 

Sociologia da Educação; 

Ensino de Ciências.  
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VV  ––  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO 

 

5.1 - QUADRO DOCENTE 
 

 O Departamento de Educação conta com  quatorze (14) professores efetivos,  e um 

(01) professor substituto, dos quais seis (06) são especialistas, seis (05) são mestres e 

três  (03) são doutores. 

Atualmente seus dirigentes são: 

 CHEFE DE DEPARTAMENTO: Judite Gurgel Soares Dutra 

 SUB-CHEFE DE DEPARTAMENTO: Francisco Canindé da Silva 

 

RELAÇÃO DOS DOCENTES COM TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E 

DISCIPLINAS LECIONADAS 

 
  

5.2. - QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

   

 
Matrícula NOME CATEG. CARGO ATRIBUIÇÕES 

8116-7 Ivan Tiago 

Fonseca Oliveira 

 TNN  Técnico de 

Nível Médio/ 

Agente  

Administrativo 

Trabalho de escrituração e digitação, 

recebimento e expedição de 

documentos, atendimento aos alunos, 

entre outras atribuições.  

 

8921-4 

Lindneide 

Dannyelle Maria 

Luzziara Araújo 

de Melo Medeiros 

TNN Técnico de Nível 

Médio/ Agente  

Administrativo 

Trabalho de escrituração e digitação, 

recebimento e expedição de 

documentos, atendimento aos alunos, 

entre outras atribuições. 
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5.3 - INFRAESTRUTURA         
 

DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

 

5.3.1 – Descrição das Instalações  Físicas do Curso 

 

BLOCO 
NOME DA SALA ATIVIDADE(S) EQUIPAMENTO 

 BLOCO ÚNICO 

 

Ú 

N 

I 

C 

O 

Donatila Fernandes da 

Costa 
Aula 01 quadro branco, 01 birô, 40 carteiras, 02 ventiladores, 1 split 9000 

Leci Pinheiro de 

Medeiros Campos 
Aula  01 quadro branco, 01 birô, 40 carteiras, 02 ventiladores, 1 split 9000. 

Francineide Monteiro 

de Souza 
Aula 01 quadro branco, 01 birô, 40 carteiras, 02 ventiladores, 1 split 9000. 

Maria do Socorro 

Rodrigues 
Aula 01 quadro branco, 01 birô, 40 carteiras, 02 ventiladores, 1 split 9000. 

  Sala de Pesquisa 

01 birô, 1 ventilador, 1 split 9000 Btus ( recursos de eventos acadêmicos), mesa redonda, 

6 cadeiras, 1 armário de aço, 1 armário MDF, 1 uma mesa retangular para reunião, uma 

TV de 20 polegadas, 2 computadores com 2 impressoras, uma filmadora. 

  

 

 

 

 filmadora, 01 tripé, 03 TVs, 1 computador, 02 mesas de computador, 01 quadro branco, 

02 impressoras. 
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BLOCO NOME DA SALA ATIVIDADE(S) EQUIPAMENTO 

         Educação Departamento  

06 armários (01 pertence ao PAR e será doado após a conclusão do Programa, 02 são 

doações  do PROFORMAÇÃO, 01 é da Especialização e 01 foi doado pela ADUERN 

para os professores), 02 estantes de aço (01 é do PROFORMAÇÃO), 01 mesa para 

telefone, 01 mesa para gelágua pequeno, 01 gelágua grande, 02 mesas (01 foi doação 

PROFORMAÇÃO), 01 impressora EPSON LX – 300 e 02 impressoras e 02  birôs.  

 HP, 01 aparelho telefone, 01 aparelho de fax que fica na sala da Direção do Campus,  01 

aparelho de DVD doado pelo Centro Acadêmico e alunos do Curso de Pedagogia, 06 

computadores (01 do PROFORMAÇÃO, 02 que foram doados para os alunos, 01 para uso 

dos professores e 02 para a Secretaria e Chefia do Departamento), 05 Data-Show ( 1 

doado pelo PAR,  1 adquirido com recursos da Especialização, os outros 3 adquiridos via 

UERN), 04 retroprojetores, 02 birôs, 1 split 12000, 12 cadeiras ( 4 giratórias), 4 

ventiladores. 

 

5.3.2 – Recursos de Informática  

 

O Departamento de Educação dispõe de 15 computadores no laboratório de informática; 01 nas instalações da Universidade Municipal da 

Criança e do Adolescente; 02 computadores no Núcleo de Pesquisa em Educação/NUPED; 01 à disposição do PARFOR e 04 disponíveis no 

Departamento de Educação para os trabalhos administrativos. Todos conectados à Rede Mundial de Computadores por conexão sem fio 

institucional. 
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5.4 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

As bibliotecas integradas ao Sistema Integrado de Bibliotecas da UERN-

SIB/UERN disponibilizam aos seus usuários uma coleção formada por livros, 

publicações periódicas, monografias e dissertações, materiais multimídia  e outros 

documentos. O Sistema integrado de bibliotecas da UERN é composto por 09 

bibliotecas setoriais e 11 bibliotecas de núcleos avançados; entre elas a Biblioteca Pe. 

Alfredo Simonetti, no Campus Avançado Pref. Walter de Sá Leitão, que conta com 

um acervo de 6.684 títulos.    

          Este espaço acadêmico não conta com profissional da área da biblioteconomia e 

não apresenta infraestrutura adequada para o estudo e a pesquisa de professores e 

alunos, pois não é climatizada, nem informatizada, além de possuir um acervo restrito, 

referente à área de educação, abarcando apenas 1.387 exemplares, conforme indica o 

SIABI (2012). Constitui-se acervo do Sistema Integrado de Bibliotecas da UERN 

livros; obras de referência (enciclopédias, dicionários e atlas); periódicos (revistas e 

jornais); coleção especial (monografias, teses, dissertações; coleção mossoroense etc.); 

fitas de vídeo, CD-ROMs; disquetes e DVDs.  Os dados sobre o quantitativo de 

exemplares disponíveis, na área de educação estão em anexo. 

 

         Serviços oferecidos no SIB/UERN: 

 

 Acesso à base de dados on-line; atendimento ao usuário; 

 Empréstimo domiciliar; renovação e reservas on-line; acesso a internet, por meio 

de 02 computadores;  

 Salas de estudos em grupo e individual.  

 

 

 

O sistema de empréstimo de livros é viabilizado para os portadores da Carteira 

da Biblioteca. Os estudantes e professores têm acesso aos livros por um período de até 



179 

 

 

05 dias, sob a forma de empréstimo e seu funcionamento acontece nos turnos matutino e 

noturno, sendo que aos sábados ela também funciona para atender aos alunos dos cursos 

de graduação da Plataforma Freire/PARFOR. O Horário de acesso à Biblioteca é de 

segunda à sexta-feira das 7h às 12h e das 13h às 22h e aos sábados, em conformidade 

com os horários dos PARFOR. 

Tendo em vista a necessidade de atualização do acervo para atender as demandas 

mais urgentes dos docentes e da formação dos estudantes, os professores do 

Departamento de Educação, de acordo com suas áreas de trabalho, fazem pedidos de 

títulos ao Campus Central, a fim de ampliar a restrita base de informação com a qual 

contam, bem como tem discutido com a direção do Campus de Assú, a extrema 

necessidade de investimentos na estrutura da Biblioteca Alfredo Simonetti.     
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AANNEEXXOOSS 

 

 

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

CURSO DE PEDAGOGIA (Campus de Assú) 

 

 

Título I  

 Da Organização Curricular 

Art 1º. O Curso de Graduação em Pedagogia, na modalidade de Licenciatura, destina-se 

a formar Pedagogos para atuarem na docência da Educação Infantil, Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e na Gestão de processos 

educativos, em ambientes escolares e não escolares, de modo a compreenderem a 

complexidade do fenômeno e da prática educativa que ocorrem em diferentes âmbitos e 

especificidades para: 

I- atuar com ética e compromisso visando a construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

II- desenvolver aprendizagens de crianças da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; 

III- trabalhar em espaços escolares e não-escolares em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; 

IV- reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais e afetivas dos educandos; 

V- aplicar modos de ensinar diferentes linguagens de forma interdisciplinar; 

VI- relacionar as linguagens e tecnologias dos meios de comunicação aplicadas à 

educação; 

VII- promover e facilitar relações de cooperação entre a escola, a família, a 

comunidade e outras instituições educativas; 

VIII- identificar problemas socioculturais e educacionais numa postura 

investigativa, integrativa e propositiva; 

IX- respeitar a diversidade de diferentes naturezas; 

X- desenvolver trabalho em equipe; 

XI- participar dos processos de gestão em ambientes escolares e não-escolares; 

XII- realizar pesquisas de caráter educacional; 

XIII- utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

XIV- estudar e aplicar de forma crítica os preceitos legais da educação brasileira. 
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Art 2º. O Curso de Graduação em Pedagogia, na modalidade de Licenciatura, dispõe de 

uma carga horária de 3.205 (três mil duzentas e cinco) horas, distribuídas entre 

disciplinas e atividades complementares, com integralização média de 4 (quatro) anos  

letivos e máxima de 6(seis) anos, equivalentes a 8 (oito) e 12 (doze) semestres letivos 

respectivamente. 

§ 1º  Das 3.205 (três mil duzentas e cinco) horas que compõe o currículo pleno 2.445 

(duas mil quatrocentas e quarenta cinco) horas são destinadas às atividades do Núcleo 

de Estudos Básicos. 

§ 2º 660 (seiscentas e sessenta) horas são destinadas às atividades do Núcleo de 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos. 

§ 3º 100 (cem) horas são destinadas às atividades do Núcleo de Estudos Integradores. 

Art 3º. O curso desenvolve atividades no período diurno e noturno estabelecendo que o 

número máximo de alunos por turma seja de 40 (quarenta). 

Art 4º. O aluno que tiver condições favoráveis poderá adiantar componentes 

curriculares não havendo limite de créditos cursados por semestre letivo. 

Art 5º. O currículo pleno é formado por núcleos de estudos, quais sejam: 

I- Núcleo de Estudos Básicos, obrigatório e dirigido ao estudo da atuação 

profissional e da multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do acesso a 

literatura especializada, de reflexões e de ações críticas, formado pelos componentes 

curriculares:  

a) Alfabetização e Letramento; 

b) Antropologia e Educação; 

c) Concepções e Práticas da Educação Infantil; 

d) Concepções e Práticas de Educação de Jovens e Adultos 

e) Corpo, Movimento e Ludicidade 

f) Currículo; 

g) Didática; 

h) Educação para Diversidade 

i) Ensino de História; 

j) Ensino de Geografia; 

k) Ensino de Ciências; 

l) Ensino de Matemática; 

m) Ensino de Língua Portuguesa; 

n) Ensino de Artes; 
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o) Estágio Supervisionado I; 

p) Estágio Supervisionado II; 

q) Estágio Supervisionado III; 

r) Estrutura e Funcionamento da Educação Básica; 

s) Estudos Acadêmicos Introdutórios I; 

t) Estudos Acadêmicos Introdutórios II; 

u) Estudos Acadêmicos Introdutórios III; 

v) Fundamentos Socioeconômicos da Educação; 

w) Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação; 

x) Filosofia da Educação; 

y) Gestão dos Processos Educativos; 

z) História da Educação Brasileira; 

aa) Introdução à Pedagogia; 

bb) Língua Brasileira de Sinais; 

cc) Literatura e Infância; 

dd) Organização do Trabalho Acadêmico; 

ee) Pesquisa Educacional; 

ff) Política e Planejamento da Educação 

gg) Profissão Docente; 

hh) Psicologia da Educação I; 

ii) Psicologia da Educação II; 

jj) Sociologia da Educação; 

kk) Teorias Linguísticas e Alfabetização; 

 

II- Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, obrigatório e 

destinado às áreas de aprofundamento profissional, cuja demanda, é estabelecida 

pelo projeto pedagógico mediante os contextos históricos vivenciados, formado 

pelos componentes curriculares e atividades de 

a) Educação Ambiental nas Práticas Pedagógicas; 

b) Educação e Cidadania da Criança e do Adolescente 

c) Educação Especial e Inclusão; 

d) Leitura e Produção do Texto Acadêmico 

e) Educação e Multiculturalidade; 

f) Financiamento da Educação; 
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g) Laboratório de Monografia; 

h) Leitura e Resolução de Problemas Matemáticos; 

i) Meio Ambiente e Educação Ambiental; 

j) Procedimentos de Intervenção na Educação Especial; 

k) Práticas Pedagógicas Programadas I; 

l) Práticas Pedagógicas Programadas II; 

m) Práticas Pedagógicas Programadas III; 

n) Projetos Pedagógicos; 

o) Seminário Temático I; 

p) Seminário Temático II; 

q) Relações de Gênero e Sexualidade na Educação; 

r) Tecnologias e Mediação Pedagógica; 

s) Trabalho de Conclusão de Curso. 

Parágrafo único – Poderão ser acrescentadas ao elenco de disciplinas optativas 

quaisquer outras, em qualquer tempo, respeitando o princípio da flexibilidade curricular 

e os procedimentos acadêmicos da instituição. 

III - Núcleo de Estudos Integradores, obrigatório e formado por atividades livres de 

caráter científico-acadêmico-culturais que visam enriquecer o processo formativo do 

aluno como um todo e deverá ser vivenciado ao longo do curso, tais como, participação 

em pesquisa, extensão, eventos científicos, publicação de trabalhos dentre outras. 

Parágrafo único – Serão computadas para efeito de integralização curricular somente 

as atividades realizadas pelo aluno após o seu ingresso no curso.  

Art 6º. Os quadros demonstrativos da matriz curricular referentes ao fluxo, 

equivalências, disciplinas optativas, atividades complementares encontram-se no corpo 

do texto da presente Proposta. 

Título II 

Dos Componentes Curriculares 
Capítulo I 

Dos Estudos Acadêmicos Introdutórios 

Art 7º. São atividades curriculares organizadas durante os três semestres iniciais, 

caracterizados por estudos sistemáticos e pré-estabelecidos, favoráveis à significativa 

vivência dos estudantes e que propiciem conhecimentos teórico, metodológico e 

analítico ao seu desenvolvimento acadêmico e profissional. 
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Art 8º. A carga horária semestral é de 15 (quinze) horas, cursada integralmente na 

primeira semana do semestre letivo sendo desenvolvida sob a orientação de um 

professor. 

Art 9º. O cumprimento dessa atividade ocorrerá: 

I - pela frequência mínima de 75% da carga horária exigida; 

II - pela obtenção do conceito satisfatório. 

Art 10. A carga horária destinada para o professor ministrar o componente é de 2 (duas) 

horas semanais. 

Parágrafo único – a responsabilidade de ministrar o componente é de cada professor do 

período correspondente a sua oferta em sistema de rodízio.  

Art 11. O registro da atividade é feito por meio de relatório e ata de resultado final 

entregue à Secretaria da Faculdade para envio ao Departamento de Admissão e Registro 

Escolar – DARE.  

 

Capítulo II 

Das Práticas Pedagógicas Programadas 

Art 12. São atividades orientadas ao favorecimento de espaços para o ato de pesquisar e 

para a aprendizagem prática dos Pedagogos em formação desde o primeiro ano do 

curso, tendo como objetivo proporcionar elementos concretos para a reflexão sobre o 

fenômeno educacional na sua complexidade. 

Art 13. As aprendizagens relativas à docência e à gestão do ato educativo ocorrerão no 

contato com uma rede de profissionais e instituições que atuam em distintos espaços de 

educação escolar e não escolar. 

Art 14. O aluno é concebido como colaborador aprendiz junto a outros profissionais 

habilitados nas seguintes funções: 

 docência em espaços escolares e não escolares; 

 coordenação pedagógica escolar; 

III - direção escolar; 

IV - atuação, supervisão e gestão do sistema de ensino em espaço não escolar. 

Art 15. As atividades são desenvolvidas por pequenos grupos de estudantes sendo 

extensiva das disciplinas que integram o 2º, 3º e 4º períodos do curso e planejadas pelo 

conjunto de professores do período correspondente, sob a responsabilidade de um 

professor coordenador indicado pelo grupo. 
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Parágrafo único – é o sistema de rodízio o meio para eleger o professor responsável pela 

coordenação da Prática Pedagógica Programada em cada semestre de oferta.  

Art 16. Cada Prática Pedagógica Programada terá uma carga horária de 45 (quarenta 

cinco) horas, sendo 30 (trinta) horas destinadas ao acompanhamento de profissionais no 

campo de trabalho e 15 (quinze) horas destinadas à orientação, socialização e discussão 

das práticas na sala de aula. 

Parágrafo único – o aluno pode desenvolver a parte destinada ao acompanhamento de 

profissionais no campo de trabalho na cidade em que está residindo. 

Art 17. O aluno deve receber até a primeira quinzena do semestre letivo um Plano de 

Acompanhamento Pedagógico constando todas as orientações para o desenvolvimento 

de sua prática do professor responsável pela coordenação da atividade. 

Art 18. A operacionalização das 15 (quinze) horas pode ocorrer em 4 (quatro) dias 

letivos no horário regulamentar do curso de forma intercalada ao longo do semestre ou 

durante os sábados letivos estabelecidos no calendário universitário, sendo distribuídas 

da seguinte forma: 

 03 (três) horas para a orientação do Plano de Acompanhamento Pedagógico pelo 

professor coordenador; 

 12 (doze) horas para a socialização e discussão dos resultados com a 

participação de todos os professores integrantes do respectivo período. 

Art 19. As áreas de atuação do Pedagogo que devem servir de referência para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas programadas em espaços escolares e não 

escolares são as seguintes: 

I - Educação Infantil; 

II - Anos iniciais do Ensino Fundamental; 

III - Educação de Jovens e Adultos; 

IV - Gestão dos Processos Educativos. 

Parágrafo único – é recomendável que o aluno vivencie (sem a obrigatoriedade de uma 

ordem pré-estabelecida) três possibilidades distintas de atuação do pedagogo. 

Art 20. A avaliação dessa atividade curricular pode se constituir em diferentes 

instrumentos, cabendo ao conjunto de professores eleger o mais adequado de modo a 

formalizá-lo por meio de uma única nota ao final do semestre letivo. 

Art 21. A carga horária destinada ao coordenador e a cada professor responsável pelo 

componente é de 02 (duas) horas semanais. 

Capítulo III 
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Dos Seminários Temáticos 

Art 22. São atividades que visam articular os conteúdos de natureza conceitual, 

procedimental e atitudinal nas disciplinas dos ensinos de história, geografia, ciências, 

matemática, língua portuguesa e artes numa perspectiva de síntese sobre a 

complexidade da atuação docente. 

Art 23. As atividades desenvolvidas nos seminários temáticos devem ser 

a) situações problemas decorrentes dos conteúdos de ensino; 

b) situações de ensino e aprendizagem que evidenciem categorias conceituais 

nucleares inerentes às áreas de conhecimento; 

c) situações pedagógicas que busquem nas ideias dos clássicos respostas para suas 

interpretações; 

d) situações que estabeleçam diferenças entre o ensino de conceitos, o ensino de 

procedimentos e o ensino de atitudes; 

e) situações que possibilitem a criação de variadas estratégias de ensino e 

aprendizagem; 

f) situações que permitam o exercício de práticas avaliativas; 

g) situações que permitam a resolução de problemas. 

Art 24. A carga horária dos seminários temáticos é de 60 (sessenta) horas, sendo 15 

(quinze) horas destinadas ao estudo e organização das atividades extra-classe e 45 

(quarenta e cinco) horas reservadas à orientação, apresentação e discussão das 

atividades em sala de aula por meio de atividades práticas, comunicações, painéis, 

pôsteres, dentre outras possibilidades pedagógicas. 

Art 25. A coordenação de cada seminário é de responsabilidade de um professor do 

período letivo equivalente, eleito no conjunto dos demais professores, cuja função é a de 

articular, planejar, acompanhar e avaliar. 

Parágrafo único – o sistema de rodízio será o meio para eleger o professor responsável 

pela coordenação da atividade em cada semestre de oferta.  

Art 26. A carga horária destinada ao coordenador responsável pelo componente é de 02 

(duas) horas semanais.  

Art 27. A operacionalização das horas pode ocorrer em 3 (três) dias letivos no primeiro 

mês do semestre para os professores apresentarem e orientarem as atividades propostas 

e 8 (oito) dias para a realização dos seminários, utilizando-se os sábados letivos e/ou o 

horário regulamentar do curso após o encerramento das cargas horárias das demais 

disciplinas. 
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Art 28 A avaliação dessa atividade curricular pode se constituir em diferentes 

instrumentos, cabendo ao conjunto de professores eleger o mais adequado de modo a 

formalizá-lo por meio de uma única nota ao final do semestre letivo. 

Capítulo IV 

Do Laboratório de Monografia 

Art 29. São atividades que possibilitam criar espaço de discussão e troca de experiências 

acerca do processo de elaboração do projeto de monografia. 

Art 30. São consideradas duas etapas dessa atividade: 

I – A primeira etapa consiste da socialização de estudos, pesquisas, participação em 

projetos de iniciação científica culminando com a definição do objeto de pesquisa 

para a monografia. 

II – A segunda etapa envolve o processo de definição do professor orientador e a 

elaboração do projeto de monografia. 

Art 31. A carga horária da atividade é de 45 (quarenta e cinco) horas, na qual 15 

(quinze) horas estão reservadas aos conteúdos da primeira etapa e 30 (trinta) horas estão 

reservadas à segunda etapa a serem cumpridas individualmente pelos estudantes em 

horários facultativos sob a orientação do professor. 

Art 32. O Laboratório de Monografia é da responsabilidade de dois professores do curso 

assessorados por um professor representante de cada grupo de pesquisa existente no 

Departamento, sendo atribuída a cada um dos professores responsáveis a carga horária 

de 06 (seis) horas semanais. 

Parágrafo único – a turma de alunos matriculados será dividida em duas para melhor 

acompanhamento do aluno na conclusão do seu projeto de monografia. 

Art 33. A coordenação da atividade encaminha oficialmente os alunos agrupados por 

tema de interesse para as coordenações dos grupos de pesquisa existentes no 

Departamento de Educação para distribuição entre os professores. 

Art 34. Cabe aos professores coordenadores o acompanhamento, a avaliação e o registro 

do projeto de monografia até a entrega do resultado final à secretaria da unidade. 

Art 35. O aluno só pode efetuar matrícula na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 

após ter cursado com aproveitamento satisfatório o Laboratório de Monografia por meio 

da conclusão do projeto de monografia sendo atestado pelo professor em ata de 

resultado final. 

Título IV 

Do Estágio Supervisionado 
Capítulo I 

Da Caracterização 
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Art 36. O Estágio Supervisionado é uma atividade teórica instrumentalizadora da 

práxis, situando o Pedagogo como um intelectual em formação e a educação como 

processo dialético de desenvolvimento do homem historicamente situado. 

Art 37. O Estágio Supervisionado é caracterizado como um conjunto de atividades 

interdisciplinares em situações reais de trabalho tanto em espaços escolares como não 

escolares não se constituindo em vínculo empregatício. 

Art 38. O Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia compreende os seguintes 

componentes curriculares: 

I- Estágio Supervisionado I desenvolvido no 5º período com a carga horária de 150                 

(cento e cinquenta) horas; 

II - Estágio Supervisionado II desenvolvido no 6º período com a carga horária de   165 

(cento e setenta e cinco) horas.  

III - Estágio Supervisionado III desenvolvido no 7º período com a carga horária de 165 

(Cento e sessenta e cinco) horas; 

Parágrafo único – os alunos matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado 

constituirão turmas de, no mínimo, 10 alunos e, no máximo, de 12 alunos. 

 

Capítulo II 

Do Campo de Estágio 

Art 39. As atividades de Estágio Supervisionado I e II, relativas ao ensino, serão 

desenvolvidas em instituições de Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos, da rede pública ou privada, 

devidamente autorizadas pelos órgãos competentes. 

Art 40. As atividades de Estágio Supervisionado III, relativas à Gestão dos Processos 

Educativos, serão desenvolvidas em escolas da rede pública ou privada, devidamente 

autorizadas pelos órgãos competentes, assim como em espaços não escolares, tais como 

associações, empresas, clínicas, hospitais nos quais implique a necessidade de um 

trabalho pedagógico. 

Parágrafo único – o campo de estágio está restrito à sede do curso. 

Capítulo III 

Do Desenvolvimento das Atividades 

Art 41. As atividades relacionadas ao Estágio Supervisionado são assim distribuídas: 

I – Estágio Supervisionado I 

a) 45 horas para orientação em sala de aula com o professor responsável pela disciplina;  

b) 20 horas para observação no campo de estágio;  
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c) 15 horas para elaboração de um plano/projeto; 

d) 04 horas para discussão e apreciação do projeto do plano/projeto de atuação; 

e) 50 horas para operacionalização do exercício profissional, sendo no mínimo 40 horas 

de trabalho na sala de aula, diretamente com os alunos, podendo 10 horas serem 

operacionalizadas com outros atores da escola e da comunidade.  

f) 16 horas para a produção do relatório. 

 

II – Estágio Supervisionado II 

a) 45 horas para orientação em sala de aula com o professor responsável pela disciplina;  

b) 20 horas para observação no campo de estágio;  

c) 20 horas para elaboração de um plano/projeto;  

d) 04 horas para discussão e apreciação do projeto do plano/projeto de atuação; 

e) 56 horas para a operacionalização do exercício profissional sendo no mínimo 40 

horas de trabalho na sala de aula, diretamente com os alunos, podendo 16 horas para ser 

operacionalizadas com outros atores da escola e da comunidade.  

f) 20 horas para a produção do relatório. 

 

III – Estágio Supervisionado III no espaço escolar  

a) 45 horas para orientação em sala de aula com o professor responsável pela disciplina;  

b) 20 horas para o retorno à escola e atualização da situação diagnosticada nos estágios I 

ou II.   

c) 25 horas para elaboração de um plano/projeto;   

d) 50 horas para a operacionalização do plano de trabalho; 

f) 25 horas para a produção do relatório;  

 

IV – Estágio Supervisionado III no espaço não escolar  

a) 45 horas para orientação em sala de aula com o professor responsável pela disciplina;  

b) 20 horas para observação participante para fins de diagnóstico do espaço institucional 

e das atividades socioeducativas;   

c) 35 horas para análise do diagnóstico com perspectiva de contribuições nas atividades 

socioeducativas;  

c) 40 para contribuição / co-participação nas atividades socioeducativas;     

f) 25 horas para a produção do relatório. 

 

Art 42. As atividades de orientação em sala de aula destinam-se a: 
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I – a discussão dos princípios básicos e a importância do Estágio Supervisionado para a 

formação profissional; 

II- a oferecer subsídios teóricos  e metodológicos para a prática da gestão e da docência 

na educação básica e em espaços não escolares; 

III- a orientação do aluno quanto ao processo de planejamento, execução e avaliação do 

Estágio Supervisionado, conforme o programa do componente curricular, aprovado pela 

plenária do Departamento de Educação; 

IV- ao repasse pelo supervisor da caracterização do campo de estágio; 

VI- ao fornecimento dos instrumentos a serem utilizados no estágio como fichas, 

formulários, questionários, legislação e material bibliográfico. 

Art 43. As atividades de observação no campo de estágio destinam-se ao conhecimento 

da realidade do campo de estágio por meio de instrumentos investigativos que 

possibilitem a articulação entre ensino e pesquisa. 

Art 44. As atividades de elaboração do plano/projeto destinam-se a intencionalidade do 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido no campo de estágio de acordo com as suas 

etapas e cronograma definido junto ao supervisor de estágio. 

Art 45. As atividades de regência do exercício profissional destinam-se as ações 

pedagógicas a serem desenvolvidas no campo de estágio na perspectiva de atuação em 

diferentes contextos educacionais. 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Da Coordenação do Estágio 

Art 46. A Coordenação de Estágio Supervisionado é exercida por um professor efetivo 

do Departamento de Educação escolhido pelo grupo de professores supervisores de 

estágio por um período de dois semestres letivos. 

Parágrafo único – ao professor coordenador de estágio é atribuída a carga horária de 10 

(dez) horas semanais. 

Art 47. Compete a Coordenação do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia: 

I- proceder prévio cadastramento e avaliação periódica do campo de estágio obedecido 

os seguintes requisitos: 

a) existência de infra-estrutura, recursos humanos e materiais necessários ao pleno 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado; 

b) existência de profissional qualificado para participar da orientação, 

acompanhamento e avaliação do estagiário; 
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II- propor assinatura de instrumento legal, tendo em vista as competências da 

Universidade e da instituição campo de estágio; 

III- providenciar, junto a Direção do Campus de Assú os recursos materiais e humanos 

necessários à realização do estágio; 

IV- articular-se com a administração das instituições campo de estágio para a solução de 

eventuais problemas com a participação da Direção do Departamento de Educação e da 

equipe de supervisores de estágio, conforme o caso; 

VI- avaliar as atividades do Estágio Supervisionado por meio de mecanismos e 

instrumentos que envolvam os estagiários, supervisores da universidade e dos 

profissionais do campo de estágio; 

VII- apresentar ao Departamento de Educação um relatório semestral de suas 

atividades; 

VIII- realizar periodicamente e quando solicitado por professores encontros 

pedagógicos com os supervisores de estágio e com os alunos, quando necessário; 

IX- organizar e montar arquivos com a documentação do Estágio Supervisionado. 

 

Capítulo V 

Da Supervisão do Estágio  

Art 48. O Estágio Supervisionado é acompanhado por um professor do curso de 

Pedagogia, a quem compete esclarecer aos alunos sobre o significado e os objetivos do 

estágio orientando sua proposta de execução. 

Parágrafo único – o professor supervisor deve, preferencialmente, ser o mesmo no 

acompanhamento do grupo de alunos para o desenvolvimento do estágio na Educação 

Infantil, nos Anos Iniciais e na Gestão dos processos educativos, exceto por motivos de 

natureza justificável. 

Art 49. É atribuição do professor supervisor de Estágio: 

I – Orientar os alunos quanto à elaboração do plano ou projeto de estágio a ser 

desenvolvido durante as fases do estágio; 

II - Orientar os alunos quanto à escolha da instituição em que o estágio deve ser 

realizado;  

III – fornecer ao estagiário todas as informações sobre o estágio, suas normas e 

documentação, inclusive a caracterização do campo de estágio; 

IV – realizar supervisões sistemáticas para acompanhar e avaliar o desempenho e o 

envolvimento do estagiário na dinâmica da prática profissional; 

V- solicitar do estagiário a documentação referente ao registro das atividades 

desenvolvidas; 

VI- manter a Coordenação de Estágio Supervisionado informada sobre o 

desenvolvimento do estágio; 
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VII- efetuar os registros das atividades das fases do estágio no diário de classe, 

conforme sua execução, inclusive presenças, faltas e notas dos alunos; 

VIII- avaliar o desempenho dos estagiários sob sua responsabilidade conforme as 

normas vigentes na universidade, atribuindo-lhe os respectivos conceitos e notas; 

 IX- participar das reuniões, cursos, seminários e outras atividades no âmbito da 

instituição ou fora dela; 

Capítulo VI 

Do Aluno Estagiário 

Art 50. É dever do aluno estagiário: 

I – matricular-se nas disciplinas de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia, 

obedecido os pré-requisitos necessários ao seu cumprimento; 

II- frequentar e participar ativamente da fase de orientação e realizar as atividades e 

tarefas das demais fases do estágio; 

III- comparecer ao estágio em condições compatíveis e requeridas pela circunstância do 

estágio e do ambiente escolar; 

IV- conduzir-se com urbanidade e probidade em todas as fases do estágio; 

V- executar as atividades e tarefas de cada fase do estágio, mediante observação e 

cumprimento de normas e procedimentos metodológicos adotadas pelo Departamento 

de Educação; 

VI- manter o supervisor de estágio informado do desenvolvimento do estágio e 

comunicar-lhe com brevidade qualquer ocorrência que possa afetar as atividades ou que 

não esteja prevista no plano; 

VII- proceder avaliação sistemática e contínua de suas atividades com a finalidade de 

aperfeiçoá-las, sempre que necessário; 

VIII- elaborar os trabalhos solicitados pelo professor e apresentá-los no prazo 

estabelecido;  

 

Art 51. É direito do aluno estagiário: 

I- receber do Departamento de Educação formulários, fichas e demais documentos 

utilizados no estágio; 

II- ser encaminhado oficialmente pelo Departamento de Educação à instituição campo 

de estágio; 

III- receber assistência e orientação de um supervisor de estágio; 

IV- requerer à Coordenação de Estágio, em casos especiais devidamente justificados e 

comprovados, o adiamento ou antecipação do estágio; 

V- recorrer à Coordenação de Estágio contra decisões do supervisor mediante 

justificativa comprovada; 
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VI- ser informado previamente sobre os critérios de avaliação do Estágio 

Supervisionado e dos prazos a serem cumpridos; 

Parágrafo único - é vedado ao estagiário realizar o estágio sob supervisão de outro 

estagiário ou executar o estágio supervisionado em sala de aula de outro estagiário do 

Curso de Pedagogia. 

 

Título V 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Capítulo I 

Da Caracterização 

Art 52. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é uma disciplina obrigatória para a 

conclusão do curso de Pedagogia e pertence ao Núcleo de Diversificação de Estudos. 

Art 53. O Trabalho de Conclusão de Curso, denominado Monografia com carga horária 

de 120 (Cento e vinte) horas, tem por objetivo habilitar o aluno a utilizar metodologia 

científica adequada à elaboração de um trabalho monográfico que contribua para o seu 

desenvolvimento profissional. 

Art 54.  O Trabalho de Conclusão de Curso é uma exigência curricular na formação 

acadêmica e profissional dos alunos e consiste no desenvolvimento de um trabalho 

monográfico de pesquisa, individual, estruturado e desenvolvido sobre um tema 

resultante de processo investigativo. 

Capítulo II 

Da Orientação 

Art 55.  O Trabalho de Conclusão de Curso, denominado de Monografia, é orientado 

por um professor pertencente ao quadro efetivo do Departamento de Educação. 

Parágrafo único – poderão ser convidados professores de outros Departamentos 

Acadêmicos da UERN para serem co-orientadores mediante apreciação do curriculum 

vitae pelo orientador. 

Art 56. Cabe à Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso publicar a relação dos 

professores que orientarão os alunos no início de cada semestre letivo em que a 

disciplina for ofertada. 

Parágrafo único – os professores designados são denominados de orientadores. 

Art 57. Cada professor orientador deve ter entre 02 (dois) e 03 (três) alunos, podendo 

chegar ao máximo de 05 (cinco), sendo atribuída à carga horária de 02 (duas) horas por 

orientando. 



198 

 

 

Art 58. A carga horária do componente curricular  será distribuída entre orientação em 

grupo, orientação individual e estudos independentes. 

§ 1º As horas de orientação são destinadas para discussão de leituras, metodologias, 

acompanhamento e avaliação sistemática do processo de elaboração do TCC, 

considerando as características individuais do aluno e as especificidades do trabalho. 

§ 2º As horas para os estudos independentes são destinadas ao trabalho de levantamento 

bibliográfico, leituras, coleta e análise de dados e redação do trabalho. 

Art 59. Em caso de descumprimento das responsabilidades do orientador ou do 

orientando, em casos extremos, poderá haver solicitação de mudança entre ambos após 

exposição de motivos julgada pela Coordenação do TCC. 

Capítulo III 

Da Apresentação 

Art 60. Os trabalhos monográficos são elaborados e apresentados pelos alunos 

individualmente. 

Art 61. Deve ser redigido em Língua Portuguesa e apresentado conforme as normas 

vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Art 62. A apresentação do trabalho será por meio de defesa pública. 

Capítulo IV 

Da Entrega 

Art 63. O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser entregue, mediante protocolo, em 

três vias espirais, até 30 (trinta) dias antes do previsto para o encerramento do semestre 

letivo. 

Parágrafo único - deve ser entregue a versão preliminar da monografia ao professor 

orientador para possíveis correções antes do trabalho ser enviado à Banca Examinadora 

e somente com a anuência deste poderá ser encaminhado para avaliação. 

Art 64. Os alunos, cujos trabalhos obtiveram nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula 

zero), deverão encaminhar a cópia definitiva com encadernação capa dura, trinta dias 

após a publicação do resultado, apresentando as devidas correções indicadas pela 

avaliação. 

Capítulo V 

Da Avaliação 

Art 65. Após a entrega dos trabalhos, serão designados 03 (três) professores, sendo um 

deles o orientador, para compor a banca examinadora. 
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Art 66. Os professores examinadores receberão os trabalhos e terão 20 (vinte) dias 

corridos para sua avaliação, devendo atribuir nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

Art 67.A nota do TCC será obtida pela média aritmética simples das notas atribuídas 

individualmente pelos professores examinadores. 

Art 68. A nota considerada mínima para aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso 

é 7,0 (sete vírgula zero), devendo: 

I- o aluno cumprir um mínimo de 75% de frequência nas horas de orientação; 

 

II- o aluno reprovado terá que refazer, em período posterior, seu Trabalho de Conclusão 

de Curso, nos termos deste regulamento. 

 

Parágrafo único - Não haverá revisão da nota do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art 69. Na avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, são considerados: 

I- pertinência, qualidade e atualidade do tema apresentado; 

II- linguagem científica adequada à norma culta da Língua Portuguesa; 

III- aspectos formais do trabalho. 

Capítulo VI 

 

Da Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art 70. A coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso é exercida por um professor 

do Departamento de Educação escolhido por seus pares em plenária departamental por 

um período de dois semestres letivos. 

 

Art 71. São atribuições da Coordenação do TCC: 

I- zelar pelo cumprimento destas normas, divulgando-as para os alunos inscritos no 

componente; 

II- elaborar e divulgar a lista dos alunos com seus respectivos orientadores na primeira 

semana de início do semestre letivo; 

III- elaborar e divulgar, semestralmente, a lista dos professores com suas respectivas 

linhas de pesquisa e disponibilidade de orientação; 

IV- oficializar e divulgar as composições das Bancas Examinadoras dos trabalhos 

monográficos; 

VI- receber e distribuir as monografias com os membros da Banca Examinadora 

observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nestas normas; 
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VII- receber, distribuir e entregar à secretaria da unidade toda a documentação relativa 

ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, inclusive a via oficial da 

Monografia; 

VIII- encaminhar ao Colegiado do Departamento as dificuldades ou impasses 

eventualmente surgidos no desenvolvimento das atividades e prazos previstos; 

IX- decidir sobre a substituição do professor orientador e pedido de prorrogação de 

prazo ou, se necessário, remetê-los ao Colegiado.  

Parágrafo único - ao professor coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso é 

atribuída carga horária de 10 (dez) horas semanais. 

 

Título V 

Da Migração Curricular 

Art 72. A migração curricular é o ato que vincula o aluno ao cumprimento de um 

currículo que não é o seu de ingresso podendo ocorrer por motivo de desnivelamento do 

fluxo curricular e, consequentemente, decurso do prazo máximo de tempo no curso ou 

por vontade própria. 

Art 73. A migração curricular ocorre por meio do requerimento do aluno à orientação 

acadêmica que após análise e deferimento solicita assinatura do termo de compromisso. 

Parágrafo único – cabe ao orientador acadêmico elaborar e acompanhar o plano de 

estudo do desenvolvimento do fluxo curricular do aluno que solicitou a migração. 

Título VI 

 

Dos Estudos Integradores 

Art 74. As atividades que compõem os estudos integradores são complementares à 

formação profissional e devem ser vivenciadas ao longo do curso totalizando um 

mínimo de 100 (cem) horas. 

Parágrafo único – cabe ao aluno responsabilizar-se pelo cumprimento das horas no 

sentido de buscar de modo autônomo e independente a participação em atividades livres 

obedecendo as normas deste regulamento. 

Art 75. Os alunos devem participar de, no mínimo, 03 (três) tipos de atividades 

diferentes para que possa diversificar sua possibilidade de aprendizagem em espaços 

distintos. 

 

Das Disposições Gerais 
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Art 76. O presente regulamento entra em vigor na data de publicação da Resolução de 

sua aprovação e seus efeitos de aplicação obrigatórios para os estudantes ingressantes a 

partir do primeiro semestre letivo de 2007. 

Art 77. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela plenária do 

Departamento de Educação cabendo recurso às instâncias imediatamente superiores.
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 Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN Campus 

Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão 

Departamento de Educação 
 

Portaria n° 002/2012 – DE/CAWSL 

 

 

Nomeia à Comissão Curricular do Curso de Pedagogia do 

CAWSL/ Assú/RN. 

 

 

A Chefe do Departamento de Educação do Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão, 

Assú/RN, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º – Nomear os Professores abaixo relacionados para comporem a Comissão Curricular do 

Departamento de Educação: 

a) Profª. Drª. Maria da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra (Coordenadora); 

b) Profª. Ms. Núbia Maria Bezerra (Membro); 

c) Prof. Ms. Márcio Jocerlan de Souza (Membro); 

d) Profª. Ms. Sara Raphaella Machado de Amorim (Membro); 

e) Profª. Esp. Helena Perpetua de Aguiar Ferreira (Membro); 

f) Profª. Esp. Nalígia Maria Bezerra Lopes (Membro); 

g) Profª. Esp. Francisca Karenina Rodrigues Tavares (Membro). 

 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Em 02 de julho de 2012.                                                         

 
________________________________ 

Judite Gurgel Soares Dutra 

Chefe do Departamento de Educação 
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