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APRESENTAÇÃO 

 

O processo de reestruturação curricular do Curso de Pedagogia da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte - UERN vem ocorrendo desde o ano de 2002, através de 

estudos, debates, palestras e demais encontros acadêmicos. Desde 2007 esse processo 

adquiriu um ritmo mais intenso, na medida em que se adotou uma metodologia de trabalho 

que possibilitasse discussões concomitantes entre as 04(quatro) propostas formativas da 

UERN para o futuro profissional da Pedagogia, nas diversas unidades acadêmicas: Mossoró, 

Pau dos Ferros, Patu e Açu. 

As dificuldades e a complexidade para atender às exigências legais revelaram-se 

através dos seguintes elementos: situação paradoxal das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) para o Curso de Pedagogia, cujo documento é “muito restrito no essencial e muito 

extensivo no acessório” (SAVIANI, 2007, p.99); peculiaridade inerente à formação do 

pedagogo na UERN, haja vista a necessidade de perspectivar aos 04 (quatro) cursos 

componentes de caráter universal, mas, ao mesmo tempo, possibilitando uma identidade 

formativa própria às condições e demandas de cada local.   

Este documento, portanto, é resultado de um processo contínuo de estudos, 

pesquisas, discussões e negociações envolvendo professores, alunos e dirigentes dos cursos de 

Pedagogia (Campus Central e Campi Avançados), cuja meta central esteve em construir uma 

proposta pedagógica que se aproxime das contemporâneas necessidades formativas requeridas 

ao Pedagogo. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPCP) proposto 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 e 

metodológicas para o saber fazer docente. 

Compreendemos que as inovações para a formação do Pedagogo aqui propostas são 

passíveis de elevar a qualidade do Curso e, consequentemente, influir positivamente no atual 

quadro de ensino e gestão da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Contudo, para potencializar a apreensão e implantação desta proposta no cotidiano formativo 

do corpo docente, faz-se necessário que a unidade acadêmica desenvolva o processo de 

acompanhamento e avaliação num contínuo processo dialógico entre todas as pessoas 

envolvidas.  
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Desse modo, considerando que o PPCP é um processo dinâmico e em constante (re) 

construção, o documento em pauta apresenta uma revisão do texto, em razão da necessidade 

de adequação ao processo de renovação de reconhecimento do curso de Pedagogia. As 

principais alterações feitas estão contempladas na matriz curricular, a metodologia de 

consecução do projeto e do processo de ensino aprendizagem e sistemática de avaliação da 

aprendizagem. Consideramos a necessidade de pontuar melhor os itens atualizados no PPCP, 

nos seguintes aspectos: revisão do aspecto formal do texto de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); listas de siglas e quadros; atualização e 

revisão do texto sobre os mecanismos de ingresso no curso tomando como referência o 

Regulamento dos Cursos de Graduação (RCG); revisão, ampliação do texto e atualização dos 

dados e sobre a demanda profissional; contextualização do histórico da UERN; reorganização 

do ementário de acordo com o modelo padrão da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação 

(PROEG), supressão dos comentários das ementas e atualização do referencial bibliográfico; 

em relação ao ementário foram elaboradas as emendas das Práticas Pedagógicas Programadas 

(PPP‟s) e Estudos Acadêmicos Introdutórios (EAI) e respectivos referenciais bibliográficos; 

atualização de dados sobre o quadro docente. 
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1 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 de funcionamento  

 

- Ato de Criação: Resolução 126/66 – CEE, de 16/11/1966 

- Início de Funcionamento: 19/12/1976 (Instalação oficial do Campus Avançado de Pau dos 

Ferros com os Cursos de Pedagogia, Economia e Letras) 

- Ato de Reconhecimento: Decreto Federal: 72.263/73 de15/05/1973 

- 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: 46 

- Turno de funcionamento: Noturno 

- Número máximo de alunos por turma: 50 

- Regime: sistema de créditos com matrícula semestral 

- Resultados do ENADE: 

CURSO LOCAL 2005 2008 2011 

    ENADE CPC ENADE CPC ENADE CPC 

Pedagogia 
Pau dos 

Ferros 
3 - 2 2 4 4 

1.1.4 Local de funcionamento 

- Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

- Endereço: Br 405, Km 153 – Bairro Arizona, CEP 59.900.000, Pau dos Ferros-RN 

- Fone: (84) 3351-2560 / 3351-2275 

- Fax: (84) 3351-3909 

- Home page: www.uern.br   e-mail: de_pferros@uern.br / pferros@uern.br 
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1.1.5 Mecanismos de ingresso no Curso 

 

As formas de ingresso para o ensino de graduação, segundo Regulamento dos Cursos 

de Graduação da UERN (RCG, Res. nº 5/2010) se dão de duas formas: regulares e especiais.  

As formas de ingresso regulares são aquelas que estabelecem vínculo com o curso de 

graduação e se dão da seguinte forma: a) Processo Seletivo Vocacionado (PSV); b) Processo 

Seletivo de Vagas Não Iniciais Disponíveis (VNID); c) Transferência compulsória. O PSV é 

deflagrado mediante resolução do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) e suas normas têm validade apenas para o ano a que se referem.  As VNID são 

preenchidas mediante processos seletivos e contempla os seguintes processos: a) 

Transferência Interna, destinada a aluno regular da UERN que pretenda remanejamento entre 

campus, núcleo, turno ou curso pertencente à mesma área de conhecimento; b) Transferência 

Externa, destinada a aluno proveniente de outra Instituição de Ensino Superior (IES) de 

origem nacional que pretenda dar sequência aos estudos no mesmo curso ou em curso da 

mesma área de conhecimento; c) Retorno, destinado a portador de diploma de graduação 

reconhecido pelo conselho competente, para obtenção de novo título ou nova habilitação de 

curso concluído. As normas para a transferência compulsória são definidas por resolução 

própria do CONSEPE. 

As formas especiais de ingresso são aquelas que permitem que os alunos se vinculem 

à UERN para cursarem componentes curriculares isolados como aluno especial, sem que 

tenham vínculo a curso de graduação. O processo de solicitação de matrícula em componentes 

curriculares na condição de aluno especial é instaurado pelo Departamento de Registro 

Escolar (DARE), por semestre letivo, mediante requerimento do interessado, dirigido ao 

diretor da unidade de ensino a qual o componente é vinculado, obedecendo-se ao prazo 

definido no Calendário Universitário. A matrícula de aluno especial fica condicionada ao 

deferimento da direção da unidade acadêmica, obedecidas às exigências dos pré-requisitos e 

correquisitos, ao número de vagas disponíveis e à compatibilidade de horários, com exceção 

dos alunos advindos de convênio que não tenham explícita essa restrição.  

1.1.6 Demanda profissional  

 

Analisamos a demanda formativa, no contexto deste documento, sob a seguinte ótica: 

em primeiro lugar, a necessidade do profissional pedagogo, mediante o debate que vem se 

dando, nos últimos anos, sobre a ampliação do campo de atuação do pedagogo, consoante 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacional (LDBEN) nº 9.394/96 e as DCNs para o 
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curso de graduação em Pedagogia, licenciatura, - consubstanciadas nos Pareceres de n.º 05 de 

2005 e n.º 01 de 2006 e na Resolução n.º 01 de 2006, todos do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Em segundo lugar, a demanda reprimida de formação, em nível de 

graduação, para os docentes que já atuam na docência, nos anos inicias do ensino fundamental 

e, por último, a elevação da procura pelo curso, expressa através dos dados referentes aos 

últimos vestibulares na UERN. 

As discussões advindas da LDBEN nº 9.394/96, com vistas a atender às demandas da 

sociedade contemporânea no que tange à formação do educador, implicam na construção de 

uma visão de homem, historicamente situado e uma concepção de educador comprometido 

com a realidade do seu tempo e com o projeto de uma sociedade justa e democrática. O que 

remete, num movimento sistemático e dinâmico, a uma desestruturação/reestruturação da 

educação superior e, nesse contexto, da formação do pedagogo, visando a atender a 

reivindicações históricas do movimento dos educadores por melhor nível e qualidade na 

escolarização brasileira, mas também à distinção inédita estabelecida para o ensino superior 

brasileiro e, em particular, à pedagogia – licenciatura, ampliando o campo de atuação desse 

profissional para a docência da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

da Educação de Jovens e Adultos e na gestão dos processos educativos, em espaços escolares 

e não escolares que impliquem um trabalho de natureza pedagógica, propiciando o diálogo 

entre a área pedagógica e as demais áreas do conhecimento.  

As pesquisas em torno de uma demanda reprimida, considerando-se o déficit de 

formação em nível de graduação apontam, segundo o INEP/MEC, baseada no censo de 2007, 

que 594.273 professores no Brasil não têm curso superior e outros 136 mil docentes também 

estão em situação irregular. Segundo o levantamento, o motivo da distorção entre formação e 

atuação ocorre pelo fato desses professores terem concluído somente o Magistério, mas 

estarem lecionando nas séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o que explica 

a má qualidade do ensino básico no País. Para dar aulas a partir da 5ª série, a LDBEN nº 

9.394/96 exige a graduação em curso de licenciatura
1
. 

Em matéria publicada no Jornal de Fato
2
, em 13 de Janeiro de 2012; que, embasada 

em resultados publicados através dos Institutos Nacionais de Pesquisa, observa-se, no âmbito 

do Rio Grande do Norte, a crescente demanda de formação do educador em nível de 

graduação e, mais especificamente, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, campo de 

atuação do pedagogo:  

                                                
1
 No outro lado da notícia:, http://www.supersitegood.com/outrolado/texto.php?mat=2902. 

2
 Com sede no município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 



14 
 

Entre os nove Estados na região Nordeste, apenas os Estados do Sergipe e 

Alagoas têm menos professores com nível superior que o Rio Grande do 

Norte. Cerca de 16.800 profissionais ainda estão nas salas de aulas 

potiguares sem ter concluindo um curso de graduação. A situação é um 

pouco mais crítica porque a maior parcela desse déficit está dando aula nas 

séries iniciais do ensino Fundamental, justamente na fase de formação da 

alfabetização dos estudantes. De acordo com um levantamento do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), dos 38.532 professores do Estado, 

21.660 chegaram a pelo menos, até a graduação. Na distribuição por níveis 

de escolaridade, o Ensino Fundamental é o estágio que mais absorve 

professores, pouco mais de 15 docentes estão ministrando aulas entre o 

primeiro o nono ano. Enquanto isso, pouco mais de cinco mil estão na fase 

média, que compreende os três últimos anos do Ensino Básico. Nos dois 

Estados abaixo do RN, a média de professores formados é de 

aproximadamente 15 mil em cada um deles.  

 

Tomando por referência a realidade desse Estado, especialmente, a do Alto-Oeste 

Potiguar, na qual se localiza o CAMEAM, observa-se uma região que, à semelhança de outras 

regiões brasileiras, tem se caracterizado, historicamente, pelas desigualdades e pela exclusão 

social e econômica, resultando no baixo nível de acesso aos direitos fundamentais das pessoas 

e, dentre esses, o de uma educação pública e gratuita, com qualidade social, ofertada pelas 

suas redes/sistemas de educação pública, apontando, assim, imensos desafios com vistas à 

necessária problematização e reflexão acerca da garantia do direito à educação e, nesse 

contexto, sobre a formação de educadores/as. 

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.  

O Curso de Pedagogia tem ofertado ao longo dos seus trinta e quatro anos de 

existência, a média de 46 (quarenta e seis) vagas anuais, com atendimento apenas no turno 

noturno, porém se considerados os níveis de concorrência apresentados no PSV, 

particularmente no CAMEAM/UERN, observa-se a necessidade de ampliação das vagas 

existentes. Trata-se de um processo em que, se observados os índices de concorrência dos 

PSVs, no período de 2007 a 2009, conforme revelam dados divulgados pela 

COMPERVE/UERN, a relação candidato/vaga subiu de 8,75 para 20,1 ocasionando um 

acréscimo na demanda na ordem de 11,35%, passando para o terceiro curso mais concorrido 

no vestibular do CAMEAM, tendo sido superado apenas pelos Cursos de Administração e 

Enfermagem. Registre-se, aqui, que, apenas nos PSVs 2010 e 2011, houve um decréscimo na 
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relação candidato/vaga, não alterando, contudo, a forte demanda existente pelo curso de 

pedagogia na UERN e, em particular, no CAMEAM.  

 

Gráfico N
o
 01: Concorrência do Curso de Pedagogia do CAMEAM nos anos de 2007 a 2011 

 

         Fonte: COMPERVE/UERN                                                                           Ano base: 2012  

 

 

Essa demanda revela a necessidade de formação inicial já constatada em pesquisa 

realizada
3
 que aponta, no caso de Pau dos Ferros - RN, cidade de localização do curso, uma 

quantidade de professores apenas com o Curso de Magistério, superando o número daqueles 

que obtiveram formação no Curso de Pedagogia, além do grande número de profissionais com 

formação inespecífica, os quais vêm atuando nas séries/anos iniciais do ensino fundamental. 

Mesmo considerando, também, a oferta do curso de Pedagogia, através do Programa Especial 

de Formação Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO ), ofertado de 1999.2 a 

2008.1), destinado a professores em serviço, o que se observa é que há uma demanda 

reprimida, exigindo, assim, em médio prazo, a ampliação do curso com a implantação de 

novas turmas. 

A demanda pela ampliação da licenciatura do curso de graduação em Pedagogia para 

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 
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educativos, em ambientes escolares e não escolares remete ao Departamento de Educação 

inúmeros desafios, no sentido de poder responder aos problemas da formação de profissionais 

da educação básica, em seus aspectos gerais e específicos.  

O pedido de tal ampliação é um anseio do Departamento de Educação que pretende 

solicitar formalmente ao CONSEPE. Nesse contexto, a ampliação de vagas do Curso de 

Pedagogia, através da semestralidade, põe-se como algo emergente, principalmente porque, a 

partir de 2007, período em que se materializou o redimensionamento curricular do curso, em 

atendimento às DCNs do Curso de Pedagogia, outras questões se acrescentaram, 

intensificando a justificativa para essas demandas, tais como: 

a) a existência de vários componentes curriculares, cuja viabilidade só é possível com um 

número de, no máximo, 30 (trinta) alunos por turma, a exemplo de Estudos 

Acadêmicos Introdutórios, Práticas Pedagógicas Programadas e Seminários Temáticos 

sobre o Ensinar e o Aprender, dentre outros;  

b) a diversificação e ampliação do campo de estágio, na medida em que este atende, hoje, 

além dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a Educação Infantil e a modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos e a atuação em espaços não escolares; 

c) a ampliação da oferta de 46 para 60 vagas, ao mesmo tempo em que se reduzirá a 

quantidade de graduandos por turma, favorecendo, efetivamente, o melhor 

acompanhamento na formação, aspecto esse já comprovado pelas pesquisas como 

fundante na qualidade de ensino ofertada. 

d) a crescente concorrência no vestibular vem comprovar a relevância do curso para a 

região e aponta para a necessidade de ampliação das vagas existentes. 

e) a procura de egressos do Curso, que já atuam na profissão, por componentes 

curriculares que complementem formação profissional demandada na 

contemporaneidade. 

f) a otimização da permanência do aluno, no curso, vez que a taxa de evasão no curso é 

inexpressiva, o que demonstra a premente necessidade de formação de pedagogos. 

g) a disponibilidade de espaço físico suficiente para funcionalidade do curso, no turno 

matutino, demonstra a viabilidade da presente proposta. 

O atendimento a essas demandas é considerado, pela Congregação do Curso, de 

extrema relevância, no sentido de garantir, respeitadas as condições de acesso, permanência e 

de funcionamento do curso, condições adequadas à construção, na cotidianidade da formação 

do profissional da educação, de uma maior dinamização de suas atividades de ensino, de 
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pesquisa e de extensão, de forma que estas se deem integradas e interdependentes, formando 

um profissional apto a atuar na diversidade dos contextos educativos.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Vivemos em um mundo de constantes mudanças, no qual o conhecimento e a 

capacidade de mobilizar informações constituem-se no nosso mais importante bem cultural. 

Portanto, mais do que aprender, se faz necessário que o aluno desenvolva a capacidade de 

aprender a aprender.  

Na contemporaneidade, muitos são os espaços nos quais a ação educativa acontece. 

Por isso, embora a escola continue sendo o foco das atenções e o campo preferencial de 

trabalho pedagógico, a verdade é que, na sociedade do conhecimento, muitas outras 

possibilidades profissionais abrem-se para aqueles que se dedicam à educação. 

A UERN, compreendida como lócus dinâmico do saber, atenta às mudanças e 

inovações, bem como impulsionada pelas necessidades educacionais da realidade contextual, 

não pode se eximir de seu compromisso com os projetos que primam pela melhoria da 

educação. 

No âmbito dos debates e estudos desenvolvidos em nível nacional que têm como 

foco central a formação do(a) pedagogo(a) no contexto da regulamentação da educação 

superior no Brasil, instituída na LDBEN nº. 9.394/96 em que permeiam inúmeras polêmicas e 

desafios no processo constitutivo da definição das DCNs norteadoras para a formação desse 

profissional que atua na prática educativa, seja escolar ou não escolar, o Departamento de 

Educação, do CAMEAM/UERN vem buscando, em meio às demandas emergentes da 

sociedade contemporânea situar essas discussões. 

Em sintonia com as discussões travadas nacionalmente nos últimos anos em torno da 

elaboração das DCNs para o Curso de Pedagogia, e das próprias peculiaridades locais, o 

Departamento de Educação procura reestruturar o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 

(PPCP), objetivando, mais especificamente, centrar a discussão na formação do/a educador/a, 

a partir da redefinição do seu currículo.  

Esse processo resultou de consensos negociados entre os sujeitos, ficaram 

estabelecidas como áreas de atuação do pedagogo: Docência da Educação Infantil, Docência 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, Docência da Educação de Jovens e Adultos, Gestão 
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de Processos Educativos (em espaços escolares e não escolares). Essa escolha se deu em 

função das demandas locais da formação/qualificação dos docentes.  

O Projeto Pedagógico está baseado na LDBEN nº 9.394/96, quando discorre sobre 

cursos de formação superior; na Resolução do CNE/CP 1/2002, que institui Diretrizes 

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

superior, curso de Licenciatura, de graduação plena; no Parecer CNE/CP 4/2005, que aprecia 

a indicação CNE/CP 3/2005, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores, fixadas pela Resolução CNE/CP 1/2002; e na Resolução CNE/CP 1/2006, a 

qual institui as DCNs para o curso de graduação em Pedagogia, Licenciatura.   

Nesse processo foi considerado também um importante referencial de pesquisa que 

revela o diagnóstico histórico da formação dos profissionais da educação nos cursos de 

Pedagogia da UERN, o qual está sistematizado nesta proposta através da análise de 

necessidades formativas para o pedagogo.  

O Projeto Pedagógico está embasado nos documentos citados, redimensionando 

aspectos da formação inicial de professores e, também, reestruturando 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 a 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 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 da UERN, portanto, não se propõe a formar apenas o 

pedagogo para o espaço escolar, mas um profissional capaz de atuar em diversos espaços 

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 caracterizam nossa sociedade, desenvolvendo 

responsabilidade social, atitude ética e comprometida com a melhoria da qualidade de ensino 

da nossa região, e, consequentemente, do nosso país.  
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1.3 HISTÓRICO DA UERN E DO CURSO DE PEDAGOGIA NO CAMEAM  

 

1.3 1 Histórico da UERN 

 

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 é estadualizada e passa a ser denominada Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte (URRN). A estadualização da Universidade mudou o perfil 

da Instituição. A realização de concurso público para docentes, a elaboração de planos de 

carreira para docentes e técnicos administrativos e a institucionalização de um plano de 

capacitação docente, 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 Assu (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.  
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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 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. 
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Em 2011, a UERN conta 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 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). 
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1.3.2 Histórico do Curso de Pedagogia no CAMEAM 

 

O Campus Avançado de Pau dos Ferros foi criado pelo Decreto nº 15\76, de 28 de 

Setembro de 1976 (Anexo), sancionado pelo Prefeito Municipal de Mossoró Jerônimo Dix-

Huit Rosado Maia com o objetivo de instalar o Ensino de Nível Superior, na região do Alto 

Oeste Potiguar. O primeiro grupo de trabalho para análise das condições objetivas de 

desenvolvimento das atividades de ensino superior chega a Pau dos Ferros em 1º de Maio de 

1976. Nessa visita foram observados os prédios escolares e as bibliotecas, centralizando essas 

ações na Escola Estadual “31 de Março”, atual Escola: “Dr. José Fernandes de Melo”. Esse 

grupo de trabalho em suas conclusões considerou a cidade de Pau dos Ferros como um polo 

de desenvolvimento, em função de seu espaço geográfico, econômico e cultural se constituir 

num indicador de tendências e perspectivas de crescimento. Dadas essas características, esse 

grupo propõe à Universidade a criação de Cursos nessa cidade como forma de dinamizar o 

desenvolvimento da região do Alto Oeste Potiguar. 

A luta pela implantação da Universidade nesta região atende aos anseios da sociedade 

pauferrense, e também ao projeto político-social de expansão da URRN. Assim, em 19 de 

Dezembro de 1976 foi oficialmente instalado o Campus Avançado de Pau dos Ferros, com os 

cursos de Letras, pedagogia e Economia. 

O primeiro vestibular ocorrido em Janeiro de 1977 contava com 234 (duzentos e trinta 

e quatro) candidatos que preencheram 135 (cento e trinta e cinco) vagas distribuídas na ordem 

de 45 por curso. 

O espaço físico para o funcionamento esteve disperso em várias escolas da cidade até 

o início do segundo semestre de 1983, quando foi inaugurada a sua sede própria contando 

com a instalação inicial de 13 (treze) salas de aula, além das dependências administrativas. A 

biblioteca foi construída em 1986 na administração de Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas 

recebendo, inclusive, o seu nome. A ampliação da estrutura física do campus se deu na gestão 

do prof. Antônio de Farias Capistrano quando foram construídas 03 (três) salas para 

funcionamento das administrações acadêmicas dos cursos, 01 (uma) sala para as habilitações 

de Pedagogia e 01(um) auditório com capacidade para 200 (duzentas) pessoas. 

Estava assim consolidada a presença física do Campus Avançado de Pau dos Ferros, 

embora com uma estrutura administrativa bem dependente respaldada numa centralização 

financeira e pedagógica que, inclusive, aliada ao quantitativo de cursos oferecidos e de 

professores, justifica uma ausência, durante vários anos, de uma vida departamental, de fato. 
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A sua estrutura organizacional só veio a ser regulamentada através da reformulação do 

Estatuto e do Regimento Geral da UERN que passaram a referir-se, em parte especial, aos 

Campi Avançados (Anexo). 

As lutas que se seguiram para legitimação de suas ações tiveram um espaço 

significativo quando o campus vivenciou, juntamente com a FURRN e seus segmentos 

acadêmicos, o processo de estadualização consolidado em 1987 e o reconhecimento desta 

instituição pelo Conselho Federal de Educação, em 1993. 

O Campus Avançado de Pau dos Ferros passou, através da Portaria 129\95 GR-

FURRN, de 22 de dezembro de 1995, a ter a denominação de “Campus Avançado Profª. 

Maria Elisa de Albuquerque Maia”, em homenagem a sua primeira coordenadora.  

Atualmente, o Campus beneficia uma significativa clientela, abrangendo 34 (trinta e 

quatro) municípios do Rio Grande do Norte, contemplando também, municípios do Ceará e 

da Paraíba. 

No tocante a Graduação, oferece os cursos de Administração, Ciências Econômicas, 

Educação Física, Enfermagem, Geografia, Letras (Língua portuguesa), Letras (Língua 

Inglesa), Letras (Língua Espanhola) e Pedagogia. Bem como, oferece um Programa Especial 

de Formação Profissional – PARFOR, que conta com cursos de primeira licenciatura e 

segunda licenciatura e vários cursos de Pós-graduação oferecidos pelos cursos elencados. 

Atuando também, significativamente na pesquisa e extensão.  

Na sua existência acadêmica, o Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque 

Maia, procurou sempre nortear-se pelo propósito de desenvolver um ensino de boa qualidade 

e marcado pelo empenho em atender às necessidades sociais e culturais da região do Alto-

oeste Potiguar. (PPC, 2000) 

O Curso de Pedagogia ofertado pelo Departamento de Educação do 

CAMEAM/UERN teve sua origem concomitante à luta pela implantação do CAMEAM, 

como resultado da premente necessidade de implantação da Universidade nesta região, 

atendendo aos anseios da sociedade e, também, ao projeto político-social de expansão da 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN, como era denominada na época.  

O Campus Avançado de Pau dos Ferros foi criado pelo Decreto nº. 15/76, de 28 de 

Setembro de 1976, sancionado pelo prefeito municipal de Mossoró, Jerônimo Dix-Huit 

Rosado Maia, com o objetivo de instalar o Ensino de Nível Superior na região do Alto-Oeste 

Potiguar, tendo sua instalação oficial em 19 de dezembro de 1976.   

O Curso de Pedagogia constituiu-se numa extensão do que já era oferecido pela 

Faculdade de Educação no Campus Central, criado em 16 de novembro de 1966, através da 
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Resolução nº. 126/66 – CEE, e reconhecido pelo Decreto Federal nº. 72.263/73 de15 de maio 

de 1973. 

O currículo original do curso, com uma carga horária mínima de 2.775 horas, 

equivalente a 185 créditos, formava o especialista em educação nas habilitações: 

administração escolar; supervisão escolar e ensino das disciplinas e atividades práticas das 

Escolas Normais. 

 Desde o primeiro vestibular, ocorrido em janeiro de 1977, vinha apresentando uma 

oferta de 45 vagas anuais, acrescidas em 2004, com mais uma vaga, em virtude de adequação 

à proporcionalidade estabelecida pela Lei Estadual nº. 8.258, de 27 de dezembro de 2002 que 

destina 50% (cinquenta por cento) das vagas iniciais para alunos que tenham cursado Ensino 

Fundamental e Médio em Escola Pública (candidatos cotistas).    

No processo de implantação do Campus Avançado de Pau dos Ferros, a demanda 

pelo Curso de Pedagogia já justificava sua oferta, na medida em que se registrava uma grande 

necessidade de profissionais de nível superior para atuar na educação e, mais precisamente, 

com formação nas habilitações já especificadas, as quais foram ofertadas até 1994, quando o 

currículo passou por um processo de reestruturação.  

O redimensionamento da proposta curricular resultou na oferta da habilitação 

“Magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental”, cujo processo de 

implantação foi iniciado no ano de 1995, justificado pela articulação ao quadro nacional que 

revelava deficiência no atendimento à escolaridade infantil na faixa de 03 a 06 anos pelos 

profissionais formados nos Cursos de Magistério de 2º Grau e a necessidade de superação 

dessa profissionalização estreita, por uma habilitação que possibilitasse uma formação crítica, 

pautada em pressupostos epistemológicos, pedagógicos, éticos e políticos.  

Em face da habilitação “Magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental” concorrer para o desdobramento de duas habilitações e, dada a exigência legal 

decorrente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – nº. 9394/96 que institui o 

cumprimento de 300 horas de atividades didáticas, o que tornava inviável, na prática, a 

realização de 600 horas de estágio, a habilitação ficou delimitada apenas a “Magistério das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental”, cujo processo de reformulação  consolidou-se no ano 

de 1998. 

Mesmo diante dessa supressão, a expressiva demanda pela habilitação Magistério das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental veio assegurando a continuidade de sua oferta no 

Campus de Pau dos Ferros.  
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Considerando os princípios norteadores (formação teórico-metodológica, articulação 

teoria e prática, democratização da sociedade e da escola e interdisciplinaridade), bem como 

os pressupostos político-pedagógicos que nortearam a proposta de reestruturação do curso, 

expressos em seus objetivos gerais, o novo currículo estruturou-se através das seguintes áreas 

de conhecimento: Fundamentos da Educação, Instrumentalização Pedagógica e Formação 

Profissional. 

Diante dessa estrutura curricular do Curso de Pedagogia, dividida em três grandes 

áreas e, pelo modo como as disciplinas foram organizadas no currículo, o qual se constituiu 

em formato de grade, alocando, em sequência, disciplinas de base conceitual e de 

aprofundamento, preparando, assim, o formando para as práticas, que se concentram na área 

de formação profissional localizada no último ano do curso.  

A implementação dessa nova proposta, apenas como quadro curricular, a partir de 

1995, deveria ser acompanhada por estudos e reuniões sistemáticas entre todos os envolvidos. 

Essas reuniões, no entanto, funcionaram apenas nos dois primeiros anos, implicando em 

reorientações em relação ao fluxo curricular, que não puderam ser realizadas, tendo em vista a 

interrupção, sem explicação, dos estudos e discussões com vistas ao acompanhamento.  

Uma retomada das discussões e estudos veio se efetivar com a elaboração do Projeto 

Pedagógico do curso, no ano 2000, em atendimento às exigências internas da instituição, 

refletindo as necessidades legais e os debates por parte de entidades e educadores, em geral, 

em torno da formação de professores para a educação básica no contexto nacional.  

De forma mais sistemática iniciamos nossas discussões a partir de 2005, através de 

encontros com a Comissão de Estudos Curriculares, estudos teóricos em grupos de estudos, e 

realização de seminários. Essa comissão vem desde 2005.1 coordenando os estudos para a 

reestruturação do currículo do curso de pedagogia do CAMEAM, através de encontros 

semanais. Inicialmente foi planejado e realizado pelos membros da referida comissão, o I 

Seminário de Estudos Curriculares do Curso de Pedagogia, envolvendo o coletivo de 

professores/as, através de grupos de estudos, constituído de quatro seminários temáticos: 

Fundamentos Curriculares Expressos nas Propostas Oficiais, Fundamentos Curriculares 

Expressos nas Propostas da Sociedade Civil, Formação do Pedagogo na Visão dos 

Especialistas, e Fundamentos Teóricos Sobre o Currículo. (NASCIMENTO; ANDRADE, 

2007). 

Nesses seminários foram levantadas questões que possibilitaram aos participantes 

refletirem sobre a realidade nacional do curso de pedagogia, bem como sobre as 

potencialidades locais de construírem um currículo mais flexível, que possibilitasse a 



26 
 

construção de um curso mais aberto, que atendesse a diversidade e que fosse capaz de 

articular o global e o local. Ainda, paralelo aos seminários, eram realizados encontros 

semanais com o coletivo de professores e representantes de cada período do curso de 

pedagogia em torno do atual Projeto Pedagógico, através do debate do processo histórico da 

construção do mesmo e discussões de propostas levantadas por professores. 

Os debates desencadeados nesse processo foram permeados de muitas dúvidas e 

inquietações por parte de professores e alunos, uma vez que a construção de um currículo 

mais flexível requer de todos os conhecimentos teóricos e práticos, e, sobretudo, o desafio de 

mobilizar o coletivo nessa construção permanente. Dessa forma, as questões levantadas nos 

seminários, desencadearam novas reflexões e a necessidade de novas discussões, agora 

voltadas especificamente para a organização do currículo do curso de pedagogia, e que foram 

debatidos através de vários referenciais, tais como a organização do currículo: por eixos 

temáticos, ciclos etc. 

Muitas das inquietações desses estudos e debates se concentraram em alguns pontos 

básicos: Qual o perfil a ser definido para o curso de pedagogia? Qual concepção de docência a 

ser desenvolvida no curso? Qual o campo de atuação do pedagogo? Como tornar mais flexível 

o currículo? As respostas a essas questões foram construídas pelo coletivo dos envolvidos 

nessa discussão (professores e alunos), pois muitas eram as posições e questionamentos 

postos a esses aspectos. Entretanto, nesse estágio inicial, o coletivo compreendeu que havia, 

ainda, muitas dúvidas e indefinições, muitas delas provenientes da incipiente produção 

científica do grupo nessa área, embora este venha participando dos encontros e congressos 

envolvendo essa temática. A partir dessas análises alguns encaminhamentos foram tomados 

como a sistematização do II Seminário de Estudos Curriculares e a aplicação e análise de 

instrumental com docentes e discentes para formulações de novas proposições. 

Nesse contexto, e considerando as inúmeras variáveis existentes durante esse 

processo, a reestruturação curricular do curso de pedagogia no DE/CAMEAM/UERN 

encontra-se desde 2007.1 em fase de implementação de uma nova proposta curricular. Desde 

sua implantação, ainda não foi realizada pesquisas formais e institucionalizadas para 

avaliação da proposta em curso. Entretanto, estudos e seminários vem sendo realizados com 

vistas a avaliação e acompanhamento do processo de implementação desta proposta, que 

apontam alguns avanços e algumas limitações. No quesito avanço, os componentes das 

práticas pedagógicas são citados pelos alunos como importantes para aproximação com a 

realidade, embora o planejamento, as orientações dessas atividades ainda requeiram melhor 

sistematicidade e definições teórico-práticas. Na questão das limitações, são apontados a 



27 
 

pouca flexibilização curricular, principalmente, porque os componentes de aprofundamento e 

optativos estão localizados no final do curso. Há, ainda, questionamento sobre o trabalho 

monográfico, que se dá de forma concomitante aos componentes optativos, o que 

sobrecarrega e compromete o desenvolvimento de ambos. Essas análises preliminares 

apontam para a necessidade de estudos para novas adequações curriculares. 

Em 2010, de forma sistemática, novas discussões são realizadas sobre o PPCP, 

visando o processo de atualização do projeto em função da renovação e reconhecimento do 

curso, incorporar reflexões acerca de algumas teorizações e práticas sobre o desenvolvimento 

do currículo, problematizando, nesse contexto, os âmbitos apontados por Sacristan (2000): o 

da função social do currículo, como um plano educativo – pretenso ou real –, como expressão 

formal e material desse plano, como um campo prático e como uma atividade discursiva 

acadêmico-pesquisadora.  

Essas atividades de revisão são intensificadas no ano de 2012, ano de envio do projeto 

para o processo de renovação de reconhecimento de curso. Com isso, são realizadas reuniões 

para o debate das novas demandas de formação do pedagogo e mapeamento do projeto em 

curso para atualizar de acordo com as demandas dos dispositivos legais. Para tanto, foram 

realizadas reuniões e seminários onde o Projeto Pedagógico do Curso foi analisado no 

contexto em que se configura e através do qual se expressam em práticas educativas e em 

resultados, apontando, portanto, novos (re)direcionamentos no que se refere aos aspectos 

teórico-metodológicos e a sua organização curricular, dentre outros aspectos que, para além 

das demandas legais, potencializem a concretização da intencionalidade político-pedagógica 

do curso de 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.  

Trata-se de um movimento em que os materiais curriculares ou materiais de 

desenvolvimento curricular constituíram-se referências e critérios para a tomada de decisões, 

tanto no planejamento quanto na intervenção direta no processo de realização do 

ensino/pesquisa/extensão e em sua avaliação na formação do educador. 
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1.4 BREVE ANÁLISE DAS NECESSIDADES FORMATIVAS 

 

A investigação das necessidades formativas foi realizada em cinco etapas: estudos de 

documentação legal sobre as novas diretrizes curriculares, assim como de investigações 

existentes sobre o Curso de Pedagogia da UERN; construção de um diagnóstico sobre o Curso 

de Pedagogia-CAMEAM/UERN, a partir da aplicação de um instrumental de consulta aos 

discentes para obter uma análise capaz de apontar pontos fortes, fracos e necessidades do 

curso e da universidade como um todo; seminários e encontros semanais com o coletivo de 

professores e representantes de cada período do Curso de Pedagogia em torno do atual PPP; 

discussão com 13 (treze) professores representantes do campus central e campi avançados; e, 

apreciação do corpo docente (através de reunião de estudos) sobre os dados coletados e 

analisados.     

Os estudos relativos ao Curso 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, revelada em pesquisas diagnósticas envolvendo professores e alunos 

(BRAZ, 2006; COSTA, 2007; NASCIMENTO, OLIVEIRA & ANDRADE, 2005; ROCHA, 

2006; SILVA, 2007); reflexões da experiência formativa na disciplina Prática de Ensino 

(RIBEIRO, 2007); 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.  
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Distâncias formativas entre a UERN e as exigências do sistema educacional 

 

A finalidade do Curso de Pedagogia, não vem atendendo às expectativas dos alunos, 

vez que o campo de atuação restringe-se à docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Daí expressarem a premente necessidade de reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso. 

Os discentes, no entanto, mesmo diante dessa limitação, reconhecem a qualificação, a 

experiência e o trabalho desenvolvido pelos docentes em sala de aula, como pontos fortes 

existentes nessa dimensão. 

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. 

Os desafios à investigação, à reflexão crítica, à observação, com o propósito de 

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

vez que o corpo docente encontra-se em um 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. 

Durante o período de observação do estágio supervisionado e a produção do relatório 

final dos alunos, 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, compreendem como 

ocorre o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças etc.  

Contudo, a expressiva maioria dos formandos, a exemplo da pesquisa realizada por 

Marin e Giovanni (2007), apresenta lacunas na formação, as quais são merecedoras de 

atenção para o diagnóstico das necessidades formativas: não adquiriram o hábito da leitura; 

têm dificuldades de expressar, interpretar, analisar e posicionar-se 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 dessa natureza, presentes na formação dos formandos, vêm sendo 

acumuladas desde seu percurso na Educação Básica. Porém, não deixam de configurar-se em 
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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 à 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 anterior, os quais 

explicitam conceitos, mas não evidenciam 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, as Práticas 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 um caráter instrumental para o domínio de técnicas e habilidades aplicativas e não 

formativas.  

Outro fator em destaque está na ausência de 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 uma desarticulação no exercício da 
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prática profissional dos professores: a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação 

(enquanto gestores da formação) não “provocam” as escolas (campo de estágio) para um 

trabalho de parceria; por sua vez, as escolas não se sentem co-responsáveis pela formação dos 

graduandos. 

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. 

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, mais particularmente  

do 1° período do Curso registram que a falta de oportunidades para tomarem conhecimento 

sobre a organização e funcionamento curriculares, bem como de seus direitos e deveres 

acadêmicos. 

As dificuldades encontradas para operacionalizar não só a organização curricular, 

como o currículo em geral, são apontadas enquanto conseqüência da baixa qualidade na infra-

estrutura 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); escassos recursos didáticos e tecnológicos; elevado 

número de alunos por turma; e sistema avaliativo ultrapassado.       

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 formativo que destoa 

das atuais necessidades socioeconômicas e culturais, fato esse que impede o avanço para uma 

visão mais complexa do fenômeno educativo.   

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 PPCP (1998) “a capacidade de construir e reconstruir 

conhecimentos teórico-práticos do processo educacional escolar”, o que vemos na realidade é 

a desarticulação entre teoria-prática no processo de formação profissional, em virtude de 
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alguns fatores, tais como: o formato em grade do currículo, as condições de trabalho, a 

qualificação e o quantitativo do quadro docente, dentre outros. 

Nesse contexto, a imagem institucional do Curso de Pedagogia expressa dificuldade 

em atender às demandas sociais, no que concerne à política de formação. 

 

Necessidades formativas para o Curso de Pedagogia  

 

Os estudos, aqui analisados, apontam 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, através de espaços escolares e não-escolares. 

Acreditamos 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. 

Compreendemos que a finalidade do Curso deve voltar-se para a docência como base 

da formação do pedagogo, elegendo-se a universidade enquanto lócus formativo dessa 

docência. Nesse sentido, o Curso de Pedagogia da UERN, a exemplo das discussões em 

entidades da área, tais 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 Pedagógico, enquanto termômetro para 

atingirem suas finalidades. Acreditamos 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.    
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As dificuldades manifestas para a implementação coletiva dos princípios formativos 

dos Cursos, conduzem à necessidade de redefini-los, apreendê-los e 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 à 

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 em necessidades mais 

complexas de serem atingidas ou minimizadas, na medida em que 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, dentre outros), 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 tais alunos inteirem-se, 

desde o início do Curso, da realidade educativa escolar e não escolar; atribuir à Disciplina de 

Didática a real importância que esta apresenta 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 no 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 os diversos saberes da formação, de modo que estes sejam  

mobilizados em 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.         

Professores e alunos anseiam por uma organização curricular do Curso de 

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



34 
 

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/Departamentos de 

Educação da UERN, ou melhor, os Cursos de Pedagogia no Brasil, estão diante de algo novo 

e, portanto, desconhecido. 

Nesse 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 devem 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 componente curricular 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 prática docente, num patamar compatível ao 

reconhecimento da formação profissional.   
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2 CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

2.1 PERFIL DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

Traçar o perfil do profissional que pretendemos formar no curso de Pedagogia da 

UERN requer, entre outras necessidades, a consideração dos mais de vinte e cinco anos de 

debate, bem como de lutas por mudanças necessárias e pelo enfrentamento de questões do 

nosso tempo promovido, essencialmente, pela velocidade dos acontecimentos e pela 

competitividade neles anunciada. No que concerne ao aspecto da luta e da discussão, é 

impossível negligenciarmos, aqui, a contribuição efetiva de duas instituições: a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE, 2007) e o Fórum de 

Diretores de Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORUMDIR, 2007).  

Assim sendo, a fundamentação para o presente projeto tende a configurar-se a partir 

dos pilares que concretizam, tanto a contribuição das citadas instituições, como as diretrizes 

teóricas que emanam do campo da epistemologia da prática docente, sobre os quais se norteia 

o cotidiano do processo educacional, seja na escola, em especial, seja em outros lugares onde 

o saber da prática educativa se faz necessário e se realiza como práxis. 

Tais pilares dizem respeito, inicialmente, aos conceitos que caracterizam a Educação 

enquanto campo científico e, em seguida, ao profissional que lhe dá efetividade. Em outros 

termos, eles devem apontar, tanto para a dimensão teórica quanto para a dimensão prática da 

ação pedagógica.  

Desta maneira, ao concebermos a Pedagogia como a base do que move o processo 

educacional no cotidiano, estaremos em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Pedagogia, consubstanciadas nos Pareceres de n.º 05 de 2005 e n.º 01 de 2006 e na 

Resolução n.º 01 de 2006, todos do Conselho Nacional de Educação (CNE), compreendendo 

o saber-fazer do profissional da Educação, ou seja, do pedagogo, como uma construção 

situada e organizada em função dos contextos de interação entre seres humanos no seu 

processo de socialização.  

Isto significa, em outros termos, uma formação que permita a esse profissional atuar 

educacionalmente em várias instituições onde sejam possíveis essas interações, sendo a escola 

a mais óbvia delas, mas também as indústrias, os hospitais ou clínicas, as agências de turismo 

e outros espaços quaisquer em que se necessite da intervenção educacional.  
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Sendo, pois, teoria e prática duas vertentes integradas e inseparáveis nesse contexto, 

a compreensão sobre o ato educativo caminha na direção transformadora de uma práxis, de 

caráter intencional e que se manifesta na concretização de um trabalho voltado, 

essencialmente, para a emancipação profissional e humana dos sujeitos envolvidos. Desse 

modo, a reflexão na e sobre a prática educativa será aqui considerada, paralelamente à 

docência, como a base da formação e da identidade do pedagogo, sem, no entanto, restringir a 

última unicamente à aprendizagem sobre a sala de aula no ambiente escolar, visto que a 

preocupação com o humano, que é característica da Pedagogia, e a natureza filosófica do 

curso nos convidam a repensar a função educativa, a partir de uma educação também para o 

cuidar da alma de forma dialógica, onde quer que haja interação humana. 

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, obviamente, as competências profissionais que deverão 

ser perseguidas na formação do egresso, o perfil desse sujeito sinaliza para a capacidade de 

ele realizar o exercício integrado e indissociável entre a docência, a gestão dos processos 

educativos escolares e não-escolares, bem como o da produção e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico do campo educacional. 

 

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 traz em seu cerne alguns pontos que são 

essenciais de serem apresentados e discutidos porque se constituem como uma das bases 

fundamentais da proposta aprovada pelo CNE. 

Nesse sentido, o presente projeto entenderá a formação do licenciado em Pedagogia 

como uma ação que deve se basear no trabalho pedagógico, realizado tanto em espaços 

escolares como não escolares e que tem também como alicerce a docência.  
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Por esta razão, compreenderemos a docência como uma ação educativa 

intencional que buscará como fim maior o desenvolvimento da autonomia 

dos educandos. Ao mesmo tempo, tratar-se-á de um processo pedagógico 

construído a partir das relações sociais, étnico-raciais e produtivas que 

exercem influência sobre os conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia. 

Isto implica dizer 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 será tratado aqui de modo amplo, “uma vez que se 

articula à ideia de trabalho pedagógico, a ser desenvolvido em espaços escolares e não-

escolares” (AGUIAR, et al., 2006, p. 830). Por isso, a formação do Pedagogo na UERN 

deverá ter como foco principal a práxis, desencadeando processos de aprendizagem que 

devem estar pautados por interações desse sujeito no contexto de uma cognição situada (cf. 

THERRIEN & LOIOLA, 2001; 2003). 

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, situada no campo científico da Educação, e que buscará 

fomentar a compreensão por parte do formando, em seu fazer, sobre a ação pedagógica como 

uma construção permanente da emancipação social e profissional do ser humano. 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, p. 6-7). 

 

Nesta direção, aspiramos a formação de um profissional que seja capaz de dominar 

determinados saberes e que possa transformar esses saberes, reconfigurando-os a cada 
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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. Nesse 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 DCNs/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 deve também promover uma reflexão sobre a condição de sujeito ético 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 mundo dos sujeitos neles envolvidos 

(cf. THERRIEN & THERRIEN, 2000; THERRIEN, MAMEDE & LOIOLA, 2005).  

Portanto, o pedagogo é um sujeito que, em seu saber-fazer, deparar-se-á sempre com 

uma autonomia relativa, haja vista os limites de sua ação profissional esbarrarem na 

normatividade ética, a partir da qual é possível promover a emancipação do indivíduo 

humano. É nesse sentido que a tríplice relação com o saber que buscaremos operacionalizar – 

o domínio de saberes, a transformação de saberes e a atuação ética – tece as características 

eminentemente profissionais do trabalho do pedagogo, sistematizada como segue: 
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a)  Atuação na docência da Educação Infantil, anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, nos estabelecimentos públicos e 

privados de ensino; 

b)  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 a outras instâncias sociais onde 

a educação transita; 

c)  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; 

d)  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 dessas características, parece tornar-se mais evidente o reconhecimento da 

Pedagogia como a ciência da Educação, haja vista seu alcance extrapolar a prática escolar e 

adentrar toda e qualquer prática educativa. Assim, seu objeto de estudo aponta para as práticas 

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

sócio-histórico no qual a Educação está envolvida.  

Portanto, o curso de Licenciatura em Pedagogia da UERN terá como meta formar o 

Pedagogo de modo integrado para atuar na docência da Educação Infantil, dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e 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 relativos à prática da Educação, 

sejam esses formais ou não-formais, sua experiência deve se tornar sempre uma referência 

para a reflexão. Em outras palavras, e como já dissemos acima, esperamos que a prática desse 

profissional não esteja dissociada da teoria e, por isso, deverá ser práxis, cujo princípio de 

formação precisa estar pautado por uma constante epistemologia dessa prática.  

Desse modo, o perfil do pedagogo formado pela UERN implicará que ele seja um 

profissional dedicado à reflexão sistemática acerca do campo da Pedagogia e não mais “um 

bacharel que deve adquirir algumas técnicas e noções de ensino” (THERRIEN, 2006, p. 15). 

Essa assertiva se torna pertinente neste projeto na medida em que a prática de formação por 
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ela expressa, contraditória aos reais princípios de formação do pedagogo, além de ter limitado 

a aprendizagem desse profissional sobre sua função aos espaços eminentemente escolares, 

contribuiu para que seu campo de atuação fosse, social e gradativamente, sendo minimizado.  

Assim, ao assumir a reflexão na e sobre a prática educativa como base para a 

formação do pedagogo, o presente projeto corrobora a pertinente busca de muitos atores 

socais por uma identidade do profissional da Pedagogia que garanta a unidade dialética entre 

teoria e prática. 

 

2.2 OBJETIVOS DO CURSO 

 

GERAL: 

 

Formar pedagogos para atuarem na docência da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos e na gestão dos processos 

educativos, em espaços escolares e não escolares que impliquem um trabalho de natureza 

pedagógica.  

  

ESPECÍFICOS: 

 

1.  Estabelecer diálogo entre a área pedagógica e as demais áreas de conhecimento, 

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

acompanhamento e a avaliação de atividades, projetos e experiências educativas 

próprias da atuação docente; 

2.  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; 

3.  Estimular o comprometimento com a ética e a organização democrática da 

sociedade, com a finalidade de desenvolver estratégias interventivas frente aos 

problemas sócio-culturais e educacionais, propondo respostas criativas às questões 

da qualidade de ensino e medidas que visem à superação da exclusão social; 
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4.  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; 

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

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

inerentes à natureza das práticas educativas escolares e não-escolares. 

 

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: 

a)  Atuar com ética e compromisso, visando à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

b)  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; 

c)  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; 

d)  Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

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

e)  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; 

f)  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; 

g)  Promover e facilitar relações de cooperação entre a escola, a família, a 

comunidade e outras instituições educativas; 

h)  Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir 
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para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas, dentre outras; 

i)  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; 

j)  Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional 

e as demais áreas do conhecimento; 

k)  Participar da gestão das instituições em que atuem enquanto estudantes e 

profissionais, contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

l)  Participar da gestão das instituições em que atuem planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais em ambientes 

escolares e não-escolares; 

m)  Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre seus 

alunos e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não-

escolares; sobre processos de ensinar e aprender em diferentes meios 

ambientais/ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre a organização do 

trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

n)  Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

o)  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. Nesse sentido, estabelecemos como princípios 

formativos: a relação teoria e prática; a contextualização; a interdisciplinaridade; a 

democratização; a flexibilização e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  
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2.4.1 Relação teoria e prática 

 

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

prática, assumindo um enfoque globalizado no currículo e uma concepção da relação entre 

teoria e prática, atribuindo-se 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).   

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 professor 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 interdependentes, num verdadeiro processo dialético: 

destaca-se a alternância de espaços dedicados ao tratamento teórico dos temas, com outros em 

que a análise da realidade e a prática sobre ela também geram reflexões, indagações e 

questionamentos teóricos. 
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Requer a inclusão de espaços curriculares e situações de ensino e aprendizagem em 

que ocorra a reflexão na ação, se propicie a realização do prático-reflexivo, o aluno assuma o 

perfil profissional em função da incerteza que lhe apresentará o futuro na realidade de 

trabalho, a fim de que possa entender a partir de situações diversificadas como pensam os 

profissionais quando atuam. 

Segundo Freire (1979), conhecer os níveis de pensamento dos alunos, suas 

habilidades, seus sentimentos, pode favorecer um ensino efetivo, uma vez que a práxis 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 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 1999), 

pressupõe, segundo Aguiar et al. (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” (p. 832-833). Nesse sentido, o currículo do 
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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.  

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 uma 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 constituir-se-á 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 este mesmo contexto funciona como elemento constituidor 

dessa cultura, 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 o 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). 

Nessa perspectiva, educar e pesquisar ultrapassam a noção de diálogo apenas como 

instrumento de trabalho. A finalidade do aprendizado é resultado da interação entre as 

pessoas. 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.  
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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 que deverá estar pautado em princípios possibilitadores de consolidar o exercício 

da profissão, dentre os quais se destaca a democratização. Entendemos 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 DCNs, 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 

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.  

A competência do pedagogo que pretendemos formar deve estar pautada em 

princípios de ética democrática que revelem a dignidade humana, a justiça, o respeito mútuo, 
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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). Consideramos, 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 

democrática; exige 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 



49 
 

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 expressa-se 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 e 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 as disciplinas, visando contribuições mútuas. 

Portanto, a universidade, em especial os cursos de Pedagogia da UERN, precisam 

aproximar-se mais da sociedade, estar atenta às mudanças e contribuições para a construção 

de alternativas, bem como para a formação de novos 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 IES. No contexto dessas discussões, apresenta-se como 

consenso a formação alicerçada em atividades de ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa, 
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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 uma disciplina, nem de momentos 

dicotômicos entre teoria e prática, no processo de formação. 

Observamos que, no contexto atual, o Curso de Pedagogia da UERN precisa romper 

com a estrutura curricular rígida, disciplinar e fragmentada, expressa em uma sequência 

hierarquizada de conteúdos, muitas vezes descritivos, que, por um lado, não estabelecem, 

entre si, um diálogo e, por outro, não rompem com a dicotomia entre teoria e prática, 

contrapondo-se a uma realidade complexa e interdependente. 

Nesse enfoque, primamos por uma estruturação curricular que proporcione a 

articulação permanente do tripé ensino-pesquisa-extensão, permitindo a incorporação de 

formas diversificadas de aprendizagens presentes na dinâmica realidade social.  

3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular está baseada na finalidade de garantir ao aluno não somente 

a inscrição em ofertas de componentes curriculares, mas uma formação sustentada nos 

seguintes princípios formativos: interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade, relação 

teoria e prática, democratização e articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Com essa finalidade, a estrutura curricular é capaz de propiciar uma formação mais 

dinâmica para o aluno e, ao mesmo tempo, torná-la mais próxima do estudo dos fenômenos 

que constituem a realidade educacional. Essa estrutura está organizada através de Eixos 
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Formativos e de Núcleos de Estudos, cuja compreensão impõe à formação um processo de 

constante conexão e dinamicidade entre as diversas atividades curriculares.  

3.1 EIXOS FORMATIVOS 

 

Os eixos formativos constituem conceitos focais da 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. 

 

3.1.1 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 
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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 que 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, linguagem, ciências exatas e da natureza, ciências da 

saúde, etc. Apesar de não ser 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 educacional
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 eles os 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 educacional. 

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 

                                                
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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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. 

 

3.1.2 A pesquisa e as práticas pedagógicas nos diferentes espaços educacionais 

 

Conforme vimos defendendo, neste documento, apoiados em reflexões da ANFOPE 

e do FORUMDIR, a prática pedagógica, e em particular a docência, com seus fundamentos, 

conteúdos e métodos, constitui-se como lócus de práxis. Ao adentrar os espaços escolares e 

não escolares, em que 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 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. Entre essas demandas estarão, por exemplo, 

a educação de jovens e adultos, a educação de portadores de necessidades especiais, a 

educação em sistemas sociais ou empresariais, a educação ambiental, etc. Tais demandas 

específicas podem, ainda, ser objeto de cursos de especialização 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, os componentes curriculares 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. 
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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 de outros pesquisadores, ou a realizar, como um processo de 

aprender conjuntamente, que será constitutivo do 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. 

 

3.2 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/complementares, privilegiando conteúdos que 

favoreçam a compreensão do contexto histórico e sócio-cultural necessário à reflexão crítica 

sobre a educação e o aprendiz. 

Embora organizado em três núcleos de estudos distintos (básicos, diversificação e 

aprofundamento, e integradores/complementares), 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.  
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Os componentes curriculares, atividades e práticas que integram o Projeto Curricular 

do Curso de Pedagogia foram escolhidas para proporcionar ao formando em Pedagogia uma 

ampla formação humanística e técnico-pedagógica, bem como variada vivência do exercício 

profissional desde o primeiro ano da graduação, visando a subsidiar a reflexão dos estudantes 

sobre a educação e a sociedade em diferentes espaços e tempos, mas, em especial, no contexto 

brasileiro contemporâneo. 

Simultaneamente, são propostas 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 do Curso de Pedagogia, atendendo aos preceitos legais, define três 

núcleos de estudos com sua respectiva abrangência, composição e carga horária, (Quadro 01). 

 

QUADRO 01- Núcleos de Estudos 

 
NÚCLEOS DE 

ESTUDOS 

ABRANGÊNCIA COMPOSIÇÃO CH % 

Básicos 

Dirigido ao estudo da 

atuação profissional e 

da multiculturalidade 

da sociedade 

brasileira, através da 

literatura 

especializada, da 

reflexão e de ações 

críticas. 

- 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 

 

 

SUBTOTAL 2.445   76,27 

 

 

 

Aprofundamento 

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   

SUBTOTAL    660   20,61 

 

Integradores 

Voltado a favorecer o 

enriquecimento curricular. 

Participação orientada 

em atividades que 

envolvem o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão.  

     

100 

    

3,10 

SUBTOTAL   100     3,10 

TOTAL 3.205 100,00 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano base: 2008 
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O currículo está organizado por componentes curriculares e atividades
5
, 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 (Quadro 2): 

 

QUADRO 02 - Especificação da Organização Curricular 

CATEGORIAS DE 

CONHECIMENTO 

COMPONENTES CURRICULARES 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 Educacional 

Estágio Supervisionado I 

Didática  

Currículo  

Teorias Lingüística 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 Especial e Inclusão 

Estágio Supervisionado II 

Estágio Supervisionado III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigatório 

                                                
5
Para efeito de categorização das Disciplinas/Atividades a serem desenvolvidas durante o Curso, tomamos como 

referência o estudo adotado por Anastasiou (2006). 
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APROFUNDAMENTO  

E DIVERSIFICAÇÃO 

 

Leitura, Escrita e Resolução de Problemas 

Matemáticos 

Sexualidade e Relação de Gênero na Educação 

Financiamento da Educação 

Educação e Multiculturalidade 

Projetos Pedagógicos 

Educação e Cidadania da Criança e do Adolescente 

Organização da Educação Municipal 

Leitura, produção de texto e análise linguística  

Optativo 

Optativo 

Optativo 

Optativo 

Optativo 

Optativo 

Optativo 

Optativo 

 

 

APROFUNDAMENTO  

E DIVERSIFICAÇÃO 

Educação em Direitos Humanos 

Educação e Movimentos Sociais 

Educação do Campo 

Educação de Adultos e Saberes da Cultura Popular 

Prática Pedagógica Programada I 

Prática Pedagógica Programada II 

Prática Pedagógica Programada III 

Seminário Temático I 

Seminário Temático II 

Laboratório de Monografia 

TCC 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

Obrigatório 

 

APLICAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Tecnologias e Mediação Pedagógica Obrigatório 

 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano base: 2008 

 

3.2.1 Estudos básicos 

 

Está composto por um elenco de componentes curriculares (Introdutórias, 

Fundamentos, Especialização e Aplicação Tecnológica) que dão conta de preparar o estudante 

no processo de aquisição e reelaboração dos conhecimentos inerentes à atuação na profissão 

docente.  

Os componentes curriculares na categoria Introdutórias envolvem conhecimentos 

preparatórios de caráter científico, técnico e metodológico, necessários à inserção dos 

estudantes no campo da Pedagogia; na categoria de Fundamentos são vistas como 

conhecimentos imprescindíveis à formação de qualquer profissional que atua na educação, na 

medida em que oportunizam a intrínseca relação entre indivíduo, sociedade e educação; na 

categoria de Especialização compreendem conhecimentos específicos à formação do 

professor e passíveis de mudanças mediante o(s) campo(s) de atuação profissional 

estabelecido(s) numa determinada época histórica ou programa formativo, centrando-se nesse 

projeto, na atuação do Ensino e na atuação da Gestão Educacional, cuja ênfase está atribuída à 

primeira; na categoria de Aplicação Tecnológica envolvem conhecimentos curriculares que, 

por natureza, complementam a formação com um arsenal de técnicas formativas 

indispensáveis a elevar o nível de qualificação pedagógica do professor. 
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3.2.1.1 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. 

 

Estudo Acadêmico Introdutório I: universo acadêmico e profissional 

 

Consiste 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.    
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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 no Departamento de Educação, seus interesses de 

estudo, produções e pesquisadores. 

 

3.2.2 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 „as oportunidades que o curso oferece para diversificar e aprofundar os 

estudos dos alunos, seja através de Disciplinas Optativas e de Aprofundamento, seja em 

função de atividades desenvolvidas através de Seminários, Estudos, Oficinas e Laboratórios, 

que vão além da complexa relação conteúdo-forma tradicionalmente adotada nas disciplinas.  

Essa composição é guiada pelos princípios e eixos formativos, aqui adotados, numa 

constante progressão acadêmica, capaz de inserir os alunos na compreensão da realidade 
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educativa através do olhar fornecido pelas múltiplas teorias educacionais, de maneira a 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.  

 

3.2.2.1 Áreas de aprofundamento 

 

O Curso de Pedagogia - CAMEAM/UERN está oferecendo, aos graduandos, duas 

áreas relativas aos Estudos/Disciplinas de Aprofundamento (Educação e Formação Cidadã em 

Práticas Educativas Escolares e Não-Escolares e, Educação e Diversidade). Estas estão 

voltadas a 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 duas Disciplinas, estando o 

discente obrigado a cursar ambas as disciplinas pertencentes à área de aprofundamento 

escolhida.  

A opção pelas áreas de aprofundamento deu-se em função das necessidades postas 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no Curso.   

 

Educação e Formação Cidadã em Práticas Educativas Escolares e Não Escolares  

 

O artigo 1º da LDBEN nº. 9.394/96 afirma que a educação é resultado da soma de 

processos formativos que ocorrem na sociedade, e se desenvolvem mediante a interação do 

indivíduo com a vida familiar, a convivência no trabalho, nas instituições de ensino, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.  

A educação é, portanto, direcionada ao pleno desenvolvimento humano e às suas 

potencialidades, cuja realização passa pela efetivação plena da cidadania, mediante a 

construção de conhecimentos e desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos. O 

espaço privilegiado para essa realização não é apenas o escolar, mas o não-escolar, cujo efeito 

educativo orienta-se pelo processo de sensibilização e formação da consciência crítica, 

direcionada para o encaminhamento de reivindicações e formulação de propostas de políticas 

públicas, como ocorre nos movimentos sociais.   
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Assim, pensar a área de aprofundamento Educação e Formação Cidadã em 

Práticas Educativas Escolares e Não-Escolares passa pelo reconhecimento do caráter 

educativo dos movimentos sociais, mediante os avanços democráticos que a sociedade vem 

obtendo, cujas reivindicações têm servido de indicadores de demandas e necessidades de 

mudanças, reorientando políticas e práticas educacionais.  

Compreende também, que o saber sistematizado da escola, é, por excelência, um 

espaço social que pressupõe o reconhecimento da pluralidade e da alteridade, condições 

básicas para o exercício da cidadania.  

Compõem essa área as disciplinas Educação em Direitos Humanos e Educação e 

Movimentos Sociais. A primeira surgiu da necessidade de fomentar o debate sobre essa 

temática no Curso de Pedagogia, iniciado pelo Projeto de Extensão Direitos Humanos em 

Tempos de Desumanização, realizado pelo Departamento de Educação/CAMEAM em 

parceria com o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos, Convênio 027/2007-

MEC/SECAD/UERN e, mais recentemente, com a Criação do Núcleo de Estudos e Práticas 

Extensionistas em Educação em Direitos Humanos (NUEDH), resultado das ações do referido 

Projeto. A segunda, pelo envolvimento de docentes e discentes do Curso em projetos de 

pesquisa que discutem essa temática.  

Portanto, essas propostas foram resultados da compreensão de ampliação da 

formação do Pedagogo para além dos limites da sala de aula, vez que a abrangência de sua 

formação compreende a totalidade das relações que se dão na sociedade, nos seus processos 

educativos mais amplos das práticas educativas escolares e não-escolares. 

 

Educação e Diversidade 

 

Os processos de globalização e/ou mundialização, caracterizados pela rápida 

evolução das tecnologias da informação e da comunicação representam nos dias atuais 

permanentes desafios para a preservação e promoção da diversidade, criando 

condicionamentos e ameaçando o diálogo permanente entre culturas, civilizações ou grupos 

sociais. Nesse contexto, a reflexão sobre educação e diversidade se constitui questão central 

para a qualificação das práticas dos profissionais da educação, especialmente em relação ao 

(re) conhecimento dos grupos sociais dominados e excluídos. 

Desse modo, é fundamental para um projeto democrático, que os cidadãos brasileiros 

sejam formados com o respeito e com a convivência dos diferentes grupos sociais. O que por 

sua vez vai ao encontro do que expressa a Declaração Universal da Diversidade Cultural 
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(2002), ao reconhecer que os indivíduos e grupos devem ter garantidas as condições de criar e 

difundir suas expressões culturais; o direito à educação e à formação de qualidade que 

respeite sua identidade cultural. 

Nesse contexto, contemplamos, no nosso curso, a área de aprofundamento Educação 

e Diversidade, por compreendermos o processo formativo como um amplo espaço de diálogo 

para a construção e reconstrução simbólicas e por considerarmos os profissionais da educação 

importantes interlocutores no compromisso com o fortalecimento e promoção da diversidade 

cultural.  

Nosso propósito reforça a ideia de formação para a cidadania, por meio do qual 

almejamos ampliar o debate em torno do reconhecimento e valorização de situações 

específicas derivadas de nossa realidade, tais como as identidades de povos do/no campo, e os 

saberes da cultura popular.  

Nesse sentido, elegemos para compor esta área as disciplinas Educação do Campo e 

Educação de Adultos e Cultura Popular. Ambas se justificam pelas demandas advindas do 

contexto sócio-histórico-político-econômico em que está inserida nossa realidade, tanto no 

que se refere às regiões atendidas pelo Curso de Pedagogia, que apresentam focos 

privilegiados da educação do campo, quanto por nossa cliente que trabalham em espaços 

ligados a esses campos de atuação. Outro destaque se insere nas pesquisas desenvolvidas 

pelos docentes deste departamento nessas respectivas temáticas, vez que temos no momento 

duas pesquisas em andamento: “A política de educação do campo em municípios do Alto 

Oeste Potiguar: ações e desempenho entre os atores sociais”(NEEd); e  “O ensino de leitura 

na Educação de Jovens e Adultos: uma contribuição teórico-metodológica em favor da 

formação dos leitores (professores e alunos)”(GEPPE). 

Portanto, compreendemos que essa área de aprofundamento possa possibilitar uma 

maior contextualização no processo formativo do Pedagogo, de modo que esta seja 

mobilizadora de discussões que ampliem o seu universo cultural e fortaleça a promoção da 

diversidade de nossa brasilidade - expressos através das diversas linguagens e expressões 

culturais, em busca da solidariedade entre os povos.  

 

3.2.2.2 Componentes Curriculares Optativos 

 

Os Componentes Curriculares Optativos propõem atender a interesses e necessidades 

individuais do formando. Eles têm a finalidade de complementar os estudos nas áreas de 
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atuação do pedagogo: Educação Infantil, Anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos e Gestão dos Sistemas de Ensino. 

É obrigatória a integralização de 120(cento e vinte) horas correspondentes aos 

Componentes Curriculares Optativos, seja em função do elenco ofertado no Departamento de 

Educação, seja através de outros componentes curriculares originários de outros 

Departamentos, de modo que o total da carga horária corresponda às horas mínimas aqui 

estabelecidas. 

Em virtude dos Componentes Curriculares Optativos não exigirem componentes de 

pré-requisito, o aluno terá a possibilidade, caso deseje, de cursar várias Optativas ao longo do 

Curso, desde que contemple a carga horária mínima de 120h (cento e vinte horas). Nos casos 

em que o aluno sentir necessidade de cursar um ou mais Componentes Curriculares Optativos 

em outro(s) Departamento(s) Acadêmico(s) da UERN, deverá fazê-lo mediante parecer 

favorável do Orientador Acadêmico. 

Inicialmente, o Curso de Pedagogia – CAMEAM/UERN apresenta um elenco de 

09(nove) componentes curriculares optativos ofertadas pelo Departamento de Educação, 

podendo, ao longo do processo de desenvolvimento curricular, apresentar outros, caso o 

processo de acompanhamento e avaliação evidencie outras necessidades. Os Componentes 

Curriculares Optativos estão concentrados no 7
o
 e no 8

o
 períodos do Curso e serão definidas 

suas respectivas ofertas nas ocasiões de distribuição de carga horária.  

 

QUADRO 03- Especificação das Disciplinas Optativas 

CÓDIGO DISCIPLINA CR/CH PRÉ-REQUISITO 

0301078-1 Financiamento da Educação 04/60 - 

0301079-1 Leitura, Escrita e Resolução de Problemas em Matemática 04/60 - 

0301098-1 Relações de Gênero e Sexualidade na Educação 04/60 - 

0301080-1 Projetos Pedagógicos 04/60 - 

0301081-1 Educação e Multiculturalidade 04/60 - 

0301082-1 Organização da Educação Municipal 04/60 - 

0301083-1 Educação e Cidadania da Criança e do Adolescente 04/60 - 

0301096-1 Leitura, produção de texto e análise linguística 04/60 - 

0301064-1 Educação para a diversidade 04/60 - 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano Base: 2008 

 

3.2.2.3 Práticas Pedagógicas Programadas (PPPs) 

 

As Práticas Pedagógicas Programadas (PPPs) 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 
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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 interdisciplinar advindas das variadas teorias do social, do 

conhecimento e do ser cognoscente.  

As aprendizagens relativas à docência e à gestão dos processos educativos 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 ofício 

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: 

a)   Docência em espaços escolares e não escolares; 

b)   Coordenação pedagógica escolar; 

c)   Direção escolar; 

d)   Atuação, supervisão e gestão dos processos educativos em espaço não-escolar. 

As PPPs serão desenvolvidas por pequenos grupos de estudantes, sob a coordenação 

de um dos  estudantes, gerando aprendizagens de convívio próximo para o trabalho, numa 

atitude de co-responsabilidade 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 inter-pessoais com diferentes grupos. 

 Poderão ser desencadeadas ações que produzam gradualmente: 

a)  Diagnóstico e análise das práticas educativas encontradas nos espaços 

educativos, tomando como referência, por exemplo, os estudos dos Fundamentos da 

Educação; 

b)  Observação, registro, reflexão, análise e produção de conhecimento acerca do 

contexto sócio-educacional do município no qual se situa o estudante;  

c)  Aproximação de diferentes cenários (ONGs, hospitais, asilos etc.) de atuação do 

Pedagogo, identificando necessidades, desafios e perspectivas;  

d)  Planejamento e execução de atividades educativas frente aos diagnósticos 

realizados. 

A meta é identificar e experienciar as teorias discutidas nos componentes 

curriculares, através das práticas vividas nos espaços escolares e não escolares, vinculando 

estas atividades, preferencialmente, à pesquisa de iniciação científica e ao envolvimento de 
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alunos mais experientes na co-coordenação de novos grupos, podendo ser creditadas como 

horas de atividades complementares para estes. 

As PPPs constituem-se em uma atividade extensiva dos componentes curriculares 

que integram os 2º, 3º, e 4º períodos do Curso. Deverão ser planejadas pelos professores do 

período 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 (trinta) 

horas destinadas para o aluno realizar o acompanhamento de 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 (correspondente a 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 PPPs, com a participação de todos 

os professores integrantes do respectivo período.  

As PPPs estão presentes em três semestres letivos, com o foco de acompanhamento 

nas seguintes áreas de atuação do pedagogo, seja em espaços escolares e não escolares: 

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

Gestão dos processos educativos.  

Assim, sentindo a necessidade de uma maior sistematicidade na condução das PPP‟s, 

recomenda-se desenvolver um trabalho com base em temáticas visando uma continuidade 

nesses componentes curriculares sem perder de vista o seu foco principal que é estabelecer 

vínculos da relação teoria-prática presente na atuação do profissional da pedagogia, seja em 

qual espaço, função ou nível de atuação ele se encontre. Desse modo, apresentam-se três 

temáticas para as PPP‟s:  

Na PPP I propõe-se a temática: “A Função social da escola e a ação educativa em 

espaços escolares e não escolares”. Essa temática visa uma articulação entre os aspectos da 

teoria e da prática da pesquisa e das atividades de extensão como possibilidades de 

mobilização dos saberes estudados no campo dos fundamentos das ciências da educação e da 

Pedagogia. A investigação da realidade com foco na função social da escola e ação educativa 
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nos espaços escolares e não escolares se justifica mediante a oportunidade de experimentar na 

prática, a relação entre o conhecimento e os diferentes contextos de explicação; compreensão 

e transformação epistemológica, bem como de problematização da prática com base na teoria 

e vice e versa. 

A proposta de temática a ser desenvolvida na PPP II  é: “A Formação e a Prática 

Pedagógica em espaços escolares e não escolares”,  cujo foco principal é promover a 

mobilização, a (des) construção de saberes a partir da significação e da revisão social da 

profissão, do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz 

das teorias existentes, da construção de novas teorias. Além de permitir a reflexão crítica 

sobre a organização e gestão do trabalho pedagógico. 

Na PPP III, recomenda o desenvolvimento da temática “O pedagogo em espaço 

escolar e não escolar e a construção de um referencial teórico-prático”. Esta PPP deve 

promover a construção de um referencial teórico-prático articulado com os conhecimentos 

construídos ao longo do curso, de modo que os alunos estejam inseridos em espaços diferente 

da escola, onde possibilitem a (re) construção de conceitos sobre o trabalho pedagógico do 

pedagogo, seja na docência, na gestão, na pesquisa ou na extensão mediada pela linguagem. 

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. 

3.2.2.4 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) nos variados componentes curriculares do processo de formação do pedagogo, 

garantindo uma maior ênfase aos princípios formativos aqui delineados. Portanto, 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 

professor. 

 A intenção dos Seminários Temáticos converge, ainda, para articular, ampliar e 

sintetizar os conteúdos teórico-metodológicos discutidos nos componentes curriculares de 

todo o curso relacionando aos Estágios Supervisionados I e II, com vistas a direcionar para a 
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atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de modo a visualizar a 

complexidade da atuação docente. 

Desse modo, este componente curricular possibilita ao aluno uma reflexão acerca da 

sua formação e da sua própria prática, num processo de mobilização de saberes na relação 

teoria-prática-teoria, vez que os alunos vivenciam os estágios supervisionados o que 

propiciam essa articulação teórico-metodológica.  

Cada Seminário Temático sobre o Ensinar e o Aprender terá carga horária total de 

60(sessenta) horas, sendo 15(quinze) horas destinadas a apresentação da proposta e discussão 

das atividades em sala de aula e 45(quarenta e cinco), à orientação, ao estudo e organização 

das atividades extra-classe (em grupo ou individualmente). As apresentações dos Seminários 

Temáticos poderão 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 processo avaliativo dos estudantes neste componente curricular poderá apresentar-

se de 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 Seminário Temático sobre o Ensinar e Aprender.  

 

3.2.2.5 Estágio Supervisionado  

 

O Estágio Supervisionado, nesta proposta formativa, é compreendido enquanto 

atividade teórica instrumentalizadora da práxis, não se limita a aplicação de técnicas 

aprendidas, de conhecimentos adquiridos na formação acadêmica. O fundamental é aprender e  

mobilizar os diversos saberes, sobretudo, os próprios da Ciência da Educação, para assim,   

enfrentar os desafios, pesquisar, ensinar e aprender, constituindo-se assim num processo de 

mobilização e investigação na ação. Uma atividade teórico-prática em interação com os 

demais componentes do curso, portanto, desenvolvida em sintonia com a totalidade das ações 

do currículo.  

O objetivo é contribuir para a formação de um profissional reflexivo, pesquisador, 

comprometido com o pensar/agir diante das problemáticas educacionais evidenciadas nos 

espaços escolares e não escolares, como lócus da ação profissional do futuro licenciado. O 

Estágio configura-se assim, como um espaço de produção do conhecimento que favorece a 
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pesquisa e a extensão através da troca de experiências entre os envolvidos no processo e do 

aprimoramento progressivo do conhecimento sistematizado, a partir da confluência das 

diversas atividades curriculares, não se limitando, à transferência linear da teoria para a 

prática. 

  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, assim distribuído: 

Estágio Supervisionado I – Este estágio desenvolvido no 5º período com a carga 

horária de 150 (cento e cinquenta) horas, 10 créditos, direcionado à Educação Infantil, com 

possibilidade de inclusão de atividades que envolvam a Gestão dos Processos Educativos, 

contempla momentos alternados de orientações teórico-metodológicas, observação no campo 

de estágio, planejamento das atividades e regência supervisionada. Envolve ainda o estudo, a 

análise, a problematização, a reflexão e a elaboração de proposição de soluções às situações 

de ensinar, aprender, elaborar, executar e avaliar projetos de ensino, não apenas na sala de 

aula, mas também na escola e na sua relação com a comunidade. 

Estágio Supervisionado II – Este estágio desenvolvido no 6º período com a carga 

horária de 165 (cento e sessenta e cinco) horas, (11 créditos); direcionado ao Ensino 

Fundamental, com possibilidades de atuar na Educação de Jovens e Adultos e nas atividades 

que envolvem a Gestão dos Processos Educativos, contempla momentos alternados de 

orientações teórico-metodológicas, observação no campo de estágio, planejamento das 

atividades e regência supervisionada. Consiste ainda no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas – execução de projetos - que propiciem situações e experiências práticas que 

aprimorem sua formação e atuação profissional, preferencialmente vinculado à sala de aula. 

Estágio Supervisionado III – Este estágio desenvolvido no 7º período com a carga 

horária de 165 (cento e sessenta e cinco) horas, (11 créditos); direcionado ao Espaço não 

escolar, com possibilidade de inclusão de atividades que envolvam a Gestão dos Processos 

Educativos, contempla momentos alternados de orientações teórico-metodológicas, 

observação no campo de estágio, planejamento das atividades e regência supervisionada. 

Consiste na vivência e construção de uma visão mais ampla de atuação na escola, na 

organização do ensino, na comunidade e na sociedade, tendo a flexibilidade para dar 

continuidade – aprofundando e ou ressiginificando sua compreensão teórico-prática - no 

espaço escolar, ou conhecer/pesquisar outros espaços que demandem o trabalho pedagógico. 

O Curso adotará um(a) Coordenador(a) de Estágio cuja competência está em 

mobilizar discussões, estudos, atividades, avaliações, com os professores da Disciplina de 
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Estágio Supervisionado, bem como (quando se fizer necessário) com os demais professores, 

de modo a acompanhar a evolução dos trabalhos. 

O acompanhamento do aluno no campo de estágio pelo docente deste Curso, dar-

se-á numa frequência mínima de 02 (duas) vezes (por Estagiário). 

O processo avaliativo do aluno será realizado conjuntamente entre o professor do 

Estágio Supervisionado e o profissional atuante no campo de estágio que recebeu, 

acompanhou e orientou o Pedagogo. A avaliação poderá ser concretizada através dos 

seguintes instrumentos acadêmicos: planos ou projetos de trabalho, atuação profissional, 

relatório, memorial, artigo, portfólio, dentre outros.     

Em conformidade com os objetivos, o perfil e o campo de atuação dos formandos, o 

Estágio Supervisionado ocorrerá em espaços escolares e não escolares, a saber: 

 

A) ESPAÇOS ESCOLARES  

 

Face o diagnóstico da análise de necessidades do Curso, bem como as inovações 

formativas requeridas pela legislação oficial e contempladas neste projeto, o Estágio 

Supervisionado nos espaços escolares impõe novas estratégias didáticas, organizacionais e 

interativas com as escolas, uma vez que o atual contexto educativo formal revela-se 

insuficiente e inadequado ao perfil do profissional que se deseja formar.     

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
6
 e nas atividades que envolvem a Gestão dos Processos Educativos. 

 

B) 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; POZO; 2007, p.14), através de 

práticas e atividades direcionadas a promover processos de ensino-aprendizagem e de gestão 

                                                
6
 O Curso prioriza o Estágio Supervisionado, relativo ao Ensino, na atuação da Educação Infantil e 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. 
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dos processos educativos. Por exemplo, implementar a ascensão do nível de escolaridade dos 

funcionários desses espaços. 

A proposta do Estágio Supervisionado em espaços 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: 

a) Mapear as instituições não escolares existentes no Município de Pau dos Ferros que 

adotam em seu quadro funcional o profissional da Pedagogia, bem como aquelas com 

possibilidades de atuação pedagógica; 

b) Identificar e caracterizar as competências profissionais requeridas aos pedagogos por cada 

instituição; 

c) Mapear ações e projetos existentes na UERN que requeiram potencializar a gestão, o 

ensino e a aprendizagem; 

d) Estabelecer possibilidades e prioridades neste Curso para a prática do futuro pedagogo, 

em função dos mapeamentos realizados. 

 

3.2.2.6 Laboratório de Monografia  

 

Consiste em um espaço de discussão e troca de experiências acerca do processo de 

elaboração do projeto de Monografia. 

A primeira fase 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 fase 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. 



71 
 

As atividades do 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 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.   

 

3.2.2.7 Monografia 

 

A monografia é considerada como atividade obrigatória de aprofundamento relativo 

ao núcleo de diversificação dos estudos. Esta deverá ser apresentada e defendida no final do 

8º período. 

O projeto investigativo da monografia deve ser apresentado no Laboratório de 

Pesquisa Educacional, com a obrigatoriedade de contemplar discussão em uma ou mais 

área(s) de atuação do Pedagogo (ensino na Educação Infantil, Anos Iniciais, Educação de 

Jovens e Adultos, Gestão dos Sistemas de Ensino), quer seja em espaços escolares ou não- 

escolares. 

A disciplina Monografia 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 da 

Faculdade 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.  
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3.2.3 Estudos Integradores/Atividades Complementares 

 

As atividades acadêmicas relativas aos Estudos Integradores/Atividades 

Complementares 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 Componentes Curriculares e Atividades 

relativas à Diversificação dos Estudos, tais como: atividades de iniciação à docência; 

atividades de iniciação à pesquisa; atividades de extensão; produção técnica e científica; 

atividades artísticas e culturais; atividades do movimento estudantil (RCG).  

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 (Quadro 04) como 

participação em projetos de iniciação científica, em discussão de grupos de pesquisa, em 

projetos de extensão, atuação em monitoria, apresentação em evento científico, participação 

em evento científico, em palestras, em eventos científico-culturais, publicações, co-

coordenação em pequenos grupos para as PPPs, dentre outros. 

 

Quadro 04: Composição dos Estudos Integradores 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 

COM CARGA 

HORÁRIA POR 

ATIVIDADE  

LIMITE DE 

PARTICIPAÇÃO 

POR ATIVIDADE 

Documentos 

comprobatórios/Emissão 

- Participação em Projetos 

de Iniciação Científica 

(bolsista ou voluntário) 

20 2 projetos Declaração/PROPEG 

-Participação em 

Atividades de Iniciação à 

Docência (PIBID  e PIM, 

voluntário ou bolsista) 

20 2 projetos Declaração/PROEG 

- Participação em 

Discussão de Grupo de 

Pesquisa 

10 Até 5 vezes Declaração/Líder do grupo 

- Participação em Projetos 

de Extensão (Bolsista ou 

voluntário) 

20 2 projetos Declaração/PROEX 

- Apresentação de 

Trabalho em Evento 

Científico (local, regional, 

nacional e internacional) 

20 2 trabalhos Certificado/Coordenação do 

evento 

- Participação em Evento 

Científico (local, regional, 

nacional e internacional) 

10 Até 5 vezes Certificado/Coordenação do 

evento 

- Participação em Palestras 05 Até 3 vezes Certificado/Coordenação do 

evento 
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- Publicações (revista, 

jornais, livros, outros) 

20 2 publicações Texto com o ISSN 

- Participação em Eventos 

Artístico-Culturais 

05 Até 3 vezes Certificado/Coordenação do 

evento 

- Participação em 

Minicurso ou Ciclo de 

Palestras 

10 Até 5 vezes Certificado/Coordenação do 

evento 

- Participação Ativa em 

Comissões Internas do 

Curso 

10 Até 5 vezes Declaração/Chefia do 

departamento 

- Outro 05 Até 3 vezes Consultar coordenação da 

CEC ou Orientação 

Acadêmica. 

Fonte: Comissão de Estudos Curriculares CAMEAM 

Ano Base: 2012 

 

3.3 FLUXO CURRICULAR
7
 

 

Quadro 05: Fluxo curricular 

PERÍODOS DISCIPLINAS / ATIVIDADES CR/CH DEPARTAMENTO 

ACADÊMICO 

 

 

1º  

Introdução a Pedagogia      04/60 Educação 

Organização do Trabalho Acadêmico 04/60 Educação 

Antropologia e Educação 04/60 Sociologia 

Fundamentos Sócio-Econômicos da Educação 04/60 Educação 

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 04/60 Educação 

Estudos Acadêmicos Introdutórios I: Universo 

Acadêmico e Profissional   

01/15 Educação 

 

 

 

2º  

Psicologia da Educação I 04/60 Educação 

Filosofia da Educação 04/60 Educação 

Sociologia da Educação 04/60 Educação 

História da Educação Brasileira 04/60 Educação 

Pesquisa Educacional    04/60 Educação 

Estudos Acadêmicos Introdutórios II: Repertório de 

Leituras 

01/15 Educação 

Práticas Pedagógicas Programadas I   03/45 Educação 

 

 

 

3º   

Psicologia da Educação II  04/60 Educação 

Profissão Docente 04/60 Educação 

Política e Planejamento da Educação 04/60 Educação 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 04/60 Educação 

Teorias Lingüísticas e Alfabetização 04/60 Educação 

Estudos Acadêmicos Introdutórios III: Possibilidades 

Investigativas no Contexto Educativo  Local  

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 História 04/60 Educação 

Ensino de Geografia 04/60 Educação 

Ensino de Ciências 04/60 Educação 

Educação Especial e  Inclusão  04/60 Educação 

                                                
7
 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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Seminários Temáticos sobre o Ensinar e o Aprender I   04/60 Educação 

Estágio Supervisionado I 10/150 Educação 

 

 

 

6º  

Ensino de Matemática 04/60 Educação 

Ensino de Língua Portuguesa 04/60 Educação 

Língua Brasileira de Sinais 04/60 FALA 

Literatura e Infância   04/60 Educação 

Seminários Temáticos sobre o Ensinar e o Aprender II 04/60 Educação 

Estágio Supervisionado II 11/165 Educação 

 

 

 

7º  

Optativa 04/60 Educação 

Corpo, Movimento e Ludicidade 04/60 Educação 

Concepções e Práticas da Educação de Jovens e Adultos 04/60 Educação 

Ensino de Arte  04/60 Educação 

Laboratório de Monografia 03/45 Educação 

Estágio Supervisionado III 11/165 Educação 

 

 

8º 

(Aprofundamento em Educação e Formação Cidadã em 

Práticas Educativas Escolares e Não-Escolares)  

Educação em Direitos Humanos 

Educação e Movimentos Sociais 

 

04/60 

 

Educação 

(Aprofundamento em Educação e Diversidade)  

Educação do Campo 

Educação de Adultos e Saberes da Cultura Popular 

 

04/60 

04/60 

04/60 

 

Educação 

Educação 

Tecnologias e Mediação Pedagógica 04/60 Educação 

Optativa 04/60 Educação 

Monografia 08/120 Educação 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano Base: 2008 

 

3.3.1 Especificação do Fluxo Curricular 

 

I – PRIMEIRO PERÍODO 
 

CÓDIGO 

 
DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 

semanal 

 

CH 

TOTAL 

 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301051-1 Introdução a Pedagogia 04/04 60 - 60 - - 

0301055-1 Organização do Trabalho 

Acadêmico 

04/04 60 - 60 - - 

0301050-1 Antropologia e Educação 04/04 60 - 60 - - 

0301048-1 Fundamentos Sócio-

Econômicos da Educação 

04/04 60 - 60 - - 

0301049-1 Fundamentos Histórico-

Filosóficos da Educação 

04/04 60 - 60 - - 

0301900-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios I: Universo 

Acadêmico e Profissional   

01/01 15 - 15 - - 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária  

21/315   
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II – SEGUNDO PERÍODO 

 
 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 
 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301053-1 Psicologia da Educação I 04/04 60 - 60 - - 

0301054-1 Filosofia da Educação 04/04 60 - Fundamentos  

Histórico-

Filosóficos da 

Educação  

60 - - 

0301008-1 Sociologia da Educação 04/04 60 - Fundamentos 

Sócio-

Econômicos  

da Educação 

60 - - 

0301012-1 História da Educação 

Brasileira 

04/04 60 - 60 - - 

0301034-1 Pesquisa Educacional    04/04 60 - 60 - - 

0301901-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios II: 

Repertório de Leituras  

01/01 15 - 15 - - 

0301903-1 Práticas Pedagógicas 

Programadas I  

03/03 45 - 15 - 30 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

24/360   

 

III- TERCEIRO PERÍODO 

 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 
 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extr

a 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301056-1 Psicologia da Educação II  04/04 60 - Psicologia da 

Educação I 

60 - - 

0301057-1 Profissão Docente 04/04 60 - 60 - - 

0301015-1 Política e Planejamento da 

Educação 

04/04 60 - 60 - - 

0301071-1 Estrutura e Funcionamento 

da Educação Básica 

04/04 60 - 60 - - 

0301058-1 Teorias Lingüísticas e 

Alfabetização 

04/04 60 - 60 - - 

0301902-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios III: 

Possibilidades 

Investigativas no 

Contexto Educativo 

Local 

01/01 15 - 15 - - 

0301904-1 Práticas Pedagógicas 

Programadas II  

03/03 45 - 15 - 30 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

24/360   
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IV – QUARTO PERÍODO 

 
 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuaçã

o 

0301009-1  Didática  04/04 60 - Psicologia da 

Educação II 

60 - - 

0301059-1 Currículo  04/04 60 - 60 - - 

0301060-1 Alfabetização e 

Letramento 

04/04 60 - Teorias 

Lingüísticas e 

Alfabetização 

60 - - 

0301061-1 Gestão dos Processos 

Educativos 

04/04 60 - Política e 

Planejamento 

da Educação 

60 - - 

0301062-1 Concepções e Práticas de 

Educação Infantil 

04/04 60 - 60 - - 

0301905-1 Práticas Pedagógicas 

Programadas  III  

03/03 45 - 15 - 30 

 Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

23/345   

 

V – QUINTO PERÍODO 

 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 
 
CH TOTAL 

 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuaçã

o 

0301102-1 Ensino de História 04/04 60 - Didática    60 - - 

0301103-1 Ensino de Geografia 04/04 60 - Didática    60 - - 

0301163-1 Ensino de Ciências 04/04 60 - Didática    60 - - 

0301075-1 Educação Especial e 

Inclusão 

04/04 60 - 60 - - 

0301907-1 Seminário Temático I 04/04 60 - 45 15 - 

0301099-1 Estágio Supervisionado I   10/150  - Pesquisa 

Educacional  

- Currículo 

 

45 - 105 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

30/450   

 

VI – SEXTO PERÍODO 

 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 
 

CH 

TOTAL 

 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301065-1 Ensino de Matemática 04/04 60 - 

Didática    

60 - - 

0301066-1 Ensino de Língua 

Portuguesa 

04/04 60 - 

Didática    

60 - - 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 04/04 60 - 60 - - 

0301067-1 Literatura e Infãncia  04/04 60 - 60 - - 
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VII – SÉTIMO PERÍODO 

 
 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301068-1 Ensino de Arte 04/04 60 - Didática 60 - - 

0301069-1 Concepções e Práticas da 

Educação de Jovens e 

Adultos  

04/04 60 - 60 - - 

0301070-1 Corpo, Movimento e 

Ludicidade  

04/04 60 - 60 - - 

- Optativa 04/04 60 - 60 - - 

0301906-1 Laboratório de  

Monografia 

03/03 45 - 15 30 - 

0301101-1 Estágio Supervisionado 

III 

11/165 

 

 Estágio 

Supervisionado 

II 

45 - 120 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

30/450   

 

VIII – OITAVO PERÍODO 

 
 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301072-1 Tecnologias e Mediação 

Pedagógica 

04/04 60 - 60 - - 

0301093-1 Educação em Direitos 

Humanos 

(Aprofundamento em 

Educação e Formação 

Cidadã em Práticas 

Educativas Escolares e 

Não-Escolares) 

 

04/04 

 

60 

 

- 

 

60 

- - 

0301090-1 Educação e Movimentos 

Sociais 

(Aprofundamento em 

Educação e Formação 

Cidadã em Práticas 

Educativas Escolares e 

Não-Escolares) 

 

04/04 

 

60 

 

- 

 

60 

- - 

0301908-1 Seminário Temático II 04/04 60 - 45 15 - 

0301100-1 Estágio Supervisionado II  11/165  Didática 

Estágio 

Supervisionad

o I 

45 - 120 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

31/465   
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0301094-1 Educação do Campo 

(Aprofundamento em 

Educação e Diversidade) 

04/04 60 - 60 - - 

0301095-1 Educação de Adultos e 

Saberes da Cultura 

Popular 

(Aprofundamento em 

Educação e Diversidade)  

04/04 60 - 60 - - 

- Optativa   04/04 

 

60 - 60 - - 

 Monografia 08/120  Laboratório de 

Monografia 

- 120 - 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

24/360
8
   

 
 

QUADRO 06: Demonstrativo da distribuição de CH total, por grupo de componentes curriculares  

 

COMPONENTES OBRIGATÓRIOS À INTEGRALIZAÇÃO DA CH TOTAL 

SEMES- 

TRE 
DISCIPLINAS 

OBRIGATÓRIAS 

DISCIPLINAS 

OPTATIVAS 

EST. 

SUPERV. 

TCC ESTUDOS 

INTEGRADORES/ATIVIDADE

S COMPLEMENTARES 

CH 

TOTAL: 

1º 315 - - -  315 

2º 360 - - - 360 

3º 360 - - - 360 

4º 345 - - - 345 

5º 300 - 150 - 450 

6º 300 - 165 - 465 

7º 225 60 165 - 450 

8º 180 60  120 360 

Total 

geral 

2385 120 480 120 100 3205 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano Base: 2008 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 A soma total de créditos e carga horária leva em consideração as áreas de Aprofundamento e Diversificação em 

que é obrigatório o cumprimento de dois componentes curriculares por área de aprofundamento, perfazendo um 

total de 8CR e 120CH. Nesse sentido, no oitavo período o total geral de créditos e carga horária são 

respectivamente as assinaladas no quadro acima. 
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3.4 EQUIVALÊNCIA ENTRE O CURRÍCULO PROPOSTO E O EXISTENTE 

 

QUADRO 07 - Equivalência de componentes curriculares 

 
Currículo em vigor para ingressantes a 

partir de 2007.1 

Currículo em vigor para ingressantes até 

2006.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

/ATIVIDADE 

CR/CH CÓDIGO DISCIPLINAS CR/CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

0301006-1 Organização do Trabalho 

Científico 

04/60 

0301052-1 Organização e Princípios 

da Pesquisa em Educação  

04/60 

0401059-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0601031-1 Metodologia do Trabalho 

Acadêmico 

04/60 

0701091-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0703035-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0705002-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0805035-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0901003-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

 

0301008-1 

 

Sociologia da Educação 

 

04/60 

0301036-1 Fundamentos da Educação 04/60 

0702058-1 Educação, Sociedade e 

Cultura 

04/60 

0301012-1 História da Educação 

Brasileira 

04/60 0301039-1 Organização da Educação 

Brasileira 

04/60 

 

0301034-1 

 

Pesquisa Educacional    

 

04/60 

0701022-1 Metódos e Técnicas de 

Pesquisa Social I 

04/60 

0701023-1 Métodos e Técnicas em 

Pesquisa Social II 

04/60 

 

 

0301053-1 

 

 

Psicologia da Educação I 

 

 

04/60 

0301017-1 Psicologia da Educação 06/90 

0301018-1 Psicologia da 

Aprendizagem 

04/60 

0301041-1 Psicologia Aplicada à 

Educação 

04/60 

0301104-1 Psicologia da Educação 04/60 

 

0301054-1 

 

Filosofia da Educação 

 

04/60 

0301004-1 Filosofia da Educação I 04/60 

  0702032-1 Filosofia da Educação 04/60 

   0704036-1 Filosofia da Educação 04/60 

0301056-1 Psicologia da Educação II 04/60 0301043-1 Psicologia de 

Desenvolvimento e da 

Aprendizagem da Criança 

04/60 

0301058-1 Teorias Lingüísticas e 

Alfabetização 

04/60 0401056-1 Fundamentos Lingüísticos 

para Alfabetização 

04/60 
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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 

   0301010-2 Didática 04/60 

0301009-1 Didática 04/60 0301038-1 Didática Geral, 04/60 

0301042-1 Introdução à Didática 03/45 

0501070-1 Instrumentos 

Metodológicos do 

Processo Ensinar/Aprender 

04/60 

0801063-1 Didática da Matemática 04/60 

0301059-1 Currículo  04/60 0301020-1 Currículo da Educação 

Infantil e Séries Iniciais 

04/60 

0301060-1 Alfabetização e 

Letramento 

04/60 0301022-1 Processo de Alfabetização 04/60 

0301062-1 Concepções e Práticas de 

Educação Infantil 

04/60 0301016-1 Princípios da Educação 

Infantil 

04/60 

0301075-1 Educação Especial e 

Inclusão 

04/60 0301021-1 Educação Especial 04/60 

0301102-1 Ensino de História 04/60 0301025-1 Ensino de Historia 04/60 

0301103-1 Ensino de Geografia 04/60 0301029-1 Ensino de Geografia 04/60 

0301065-1 Ensino de Matemática 04/60 0301027-1 Ensino da Matemática I 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 

08/120 

0301067-1 Literatura e Infância  04/60 0401058-1 Literatura Infantil 04/60 

0301068-1 Ensino de Arte   04/60 0401057-1 Arte e Educação     04/60 

0301069-1 Concepções e Práticas da 

Educação de Jovens e 

Adultos 

04/60 0301033-1 Educação de Jovens e 

Adultos 

04/60 

0301072-1 Tecnologias e Mediação 

Pedagógicas 

  04/60 0801073-1 Informática na Educação   04/60 

   0805026-1 Informática na Educação   04/60 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano Base: 2008 

3.5 COMPONENTES SEM EQUIVALÊNCIA NO CURRÍCULO PROPOSTO 

QUADRO 08- Disciplinas 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 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 04/60 

0301100-1 Estágio Supervisionado II 11/165 
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0301908-1 Seminário Temático II 04/60 

0301070-1 Corpo, Movimento e Ludicidade 04/60 

0301079-1 Leitura, Escrita e Resolução de Problemas Matemáticos 04/60 

0301080-1 Projetos  Pedagógicos 04/60 

0301078-1 Financiamento da Educação 04/60 

0301083-1 Educação e Cidadania da Criança e do Adolescente 04/60 

0301096-1 Leitura, produção de texto e análise linguística 04/60 

0301098-1 Relações de Gênero e Sexualidade na Educação 04/60 

0301081-1 Educação e Multiculturalidade 04/60 

0301082-1 Organização da Educação Municipal 04/60 

0301101-1 Estágio Supervisionado III 11/165 

0301906-1 Laboratório de Monografia 03/45 

0301093-1 Educação em Direitos Humanos 04/60 

0301090-1 Educação e Movimentos Sociais 04/60 

0301072-1 Tecnologias e Mediação Pedagógica 04/60 

0301094-1 Educação do Campo 04/60 

0301095-1 Educação de Adultos e Saberes da Cultura 04/60 

0301077-1 Monografia 08/120 

- Atividades Integradoras 06/100 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano Base: 2008 

 

3.6 EQUIVALÊNCIA ENTRE OS PRIMEIROS PERÍODOS DO CURRÍCULO 

PROPOSTO  

 

Em face desta proposta curricular apresentar-se inacabada, no período de matrículas 

relativo à entrada de 2007.1, a Faculdade de Educação 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 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 conhecimentos 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). 
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O componente curricular relativo às Atividades Formativas foi excluído da 

proposta, 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.   

 

QUADRO 09 - Equivalência entre os primeiros períodos do currículo proposto 

 
1º Período para ingressantes em 2007.2 1º Período para ingressantes em 2007.1 
CÓDIGO DISCIPLINA/ATIVIDADE CR/CH CÓDIGO DISCIPLINAS CR/CH 

0301051-1 Introdução a Pedagogia 04/60 0301051-1 Introdução a Pedagogia 04/60 

03010 Organização do 

TrabalhoAcadêmico 

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 

03010 Atividades Integradoras 30h  Atividades Formativas  02/30 

03010 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios I: Universo 

Acadêmico e Profissional   

01/15 - - - 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano Base: 2008 
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3.7 EMENTÁRIO 

 

I – PRIMEIRO PERÍODO 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301051-1/DE Introdução à Pedagogia Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica, prática ou teórico-

prática. 

Nota    

EMENTA: Perspectivas acerca da relação Ciências, Ciências Humanas e Pedagogia.  O campo de 

estudo da Pedagogia: definições e identidade. Tendências teóricas em Pedagogia. As áreas de atuação 

profissional do pedagogo, abordando os espaços escolares e não escolares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CAMBI, F. História da pedagogia. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 

FRANCO, M. A. S. Pedagogia como Ciência da Educação. São Paulo: Cortez, 2008. 

GAUTHIER, C; TARDIF; M. A pedagogia: teorias e praticas da antiguidade aos nossos dias. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRZEZINSKI, I. . Pedagogia, Pedagogos e Formação de Professores: busca e movimento. 7. ed. 

Campinas: Papirus, 2008 

DIAS de CARVALHO, A. Epistemologia das Ciências da Educação. Porto: Afrontamento, 1988. 

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e Pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 1999. 

PIMENTA, S. G. (Org.). Pedagogia: Ciência da Educação? São Paulo: Cortez, 1997. 

PIMENTA, S. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez Editora, 1999. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301055-1/DE Organização do Trabalho 

Acadêmico 

Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica, prática ou teórico-

prática. 

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1987. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 20. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

GOERGEN, Pedro. Ciência, sociedade e universidade. Revista Educação e Sociedade, v. 19, n. 63, 

ago. São Paulo, 1998. 

MACHADO, Ana Rachel (coord.); LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília. Resumo. São 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=GAUTHIER,+CLERMONT&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=GAUTHIER,+CLERMONT&modo_busca=A
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Paulo: Parábola, 2004. (Coleção Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos). 

MACHADO, Ana Rachel. Resenha. São Paulo: Parábola, 2004. (Coleção Leitura e Produção de 

Textos Técnicos e Acadêmicos). 

MORAIS, Reginaldo Carmello Corrêa. Universidade Hoje – ensino, pesquisa e extensão. Revista 

Educação e Sociedade, v. 19, n. 63, ago. São Paulo, 1998.  

WEBER, Max. A ciência como vocação. In: ______. Ciência e Política: duas vocações. 2.ed. 

5.reimp. Tradução: Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2011. (Coleção: A obra - prima de cada 

autor).  

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301050-1/DE Antropologia e Educação Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórico-prática. 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 antropológica e cotidiano em espaço escolar/não escolar. Lugares 

e não lugares antropológicos e educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GONZÁLEZ, F. L. J.  & DOMINGOS, L.J.F. Cadernos de Antropologia da Educação. Petrópolis, 

RJ: Vozes: 2005. 

LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro:  2OOar, 1986. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRANDÃO, C, R. O que é educação, 33. ed. São Paulo, Brasiliense, 1995. 

CUCHE, Dennis. A noção de cultura nas Ciências Sociais. Bauru: Edusc, 1999. 

DA MATTA, R.  A Antropologia no quadro das Ciências. In: DA MATTA, R. Relativizando. 

Petrópolis: Vozes, 1981. 
GEERTZ, Cliford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 

GIDDENS, Antony (1993). As conseqüências da modernidade. São Paulo: Editora da UNESP 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301048-1/DE Fundamentos Sócio-Econômicos 

da Educação 

Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica, prática ou teórico-

prática. 

Nota   

EMENTA: A vida em sociedade como objeto de investigação científica. Abordagens a respeito de 

grupo social, fato social e interação social. O ser humano e o desafio da sobrevivência: o problema 

econômico da escassez. Infraestrutura 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. 



85 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005 

PIRES, V. Economia da Educação: para além do capital humano. São Paulo: Cortez, 2005. 

SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica. Itajaí- SC: UNIVALE, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ARON, Raymond. As Etapas do Pensamento Sociológico. São Paulo: Marins Fontes, 1997 

DURKHEIM, Émile. As Regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. A Produtividade da Escola Improdutiva. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 1999.  

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Petrópolis, Vozes, 1996. 

(Livro básico)  

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1996.  

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301049-1/DE Fundamentos Histórico-

Filosóficos da Educação 

Disciplina  60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica, prática ou teórico-

prática. 

Nota   

EMENTA: Origem, caracterização e desenvolvimento histórico da Filosofia. O sentido do 

pensamento histórico-filosófico para a formação do Pedagogo. As idéias pedagógicas fundamentais 

sob a perspectiva das teorias e correntes filosóficas em diferentes contextos: mundial, nacional e local. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JARGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. 3. Ed. São Paulo:Martins Fontes, 1994. 

ROUSEAU, J. J. Discurso sobre as ciências e as artes. São Paulo: Nova Cultural, 1988. (Col. Os 

Pensadores). 

PLATÃO. Diálogos. Seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 2. Ed. São Paulo:Abril 

Cultural, 1979. (col. Os Pensadores). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. São 

Paulo: UNESP, 1991. 

FORTES, Salinas. O Paradoxo do espetáculo: política e poética em Rousseau. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. 

ROUSEAU, J. J. Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. São Paulo: Escala, 

2006. (Col. Grandes Obras do Pensamento Universal). 

SAVIANE, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Autores 

Associados, 1980. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301900-1/DE Estudos Acadêmicos Introdutórios I: 

Universo Acadêmico e Profissional  
Disciplina 15h/01 

Aplicação Avaliado por    

Teórica, prática ou teórico-

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:  

WANDERLEY, L. E. W. O que é universidade. Brasilense, 1983 (Coleção primeiros passos).   

SOUSA, A. C. (Org). Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/UERN. Mossoró-RN: UERN, 

2008. 

UERN/CAMEAM. Projeto político pedagógico do curso de pedagogia. Pau dos Ferros, RN, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

GUIMARÃES, V. S. (org.). Formar para o Mercado ou para a Autonomia? O papel da 

universidade. Campinas, SP: Papirus, 2006. 

MACHADO, Nílson José. A Universidade e a organização do conhecimento: a rede, o tácito, a 

dádiva. Estudos Avançados. São Paulo, vol.15, n.42, p. 333-352, Ago. 2001 

NASCIMENTO, D. M., ANDRADE, M. E. A reestruturação do currículo do curso de 

pedagogia/UERN/CAMEAM: trajetórias e debates. 30ª Reunião Anual da ANPED, 2007, Caxambu.  

SAVIANI, D. Pedagogia: o espaço da educação na universidade. São Paulo: Cadernos de Pesquisa. 

São Paulo. v. 37, n. 130, p. 99-134, jan./abr. 2007. 

SILVA, C. S. B. Curso de pedagogia no Brasil: história e identidade. Campinas: Autores 

Associados, 1999.  

 

II – SEGUNDO PERÍODO 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301053-1/DE Psicologia da Educação I Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COLL, César; PALACIOS, Jesus, MARCKESI, Álvaro. Desenvolvimento psicológico e educação: 

Psicologia da educação escolar. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002 

PIAGET, Jean; INHELDER, Barbel. A Psicologia da Criança. 3. ed. Rio de Janeiro: Difel, 2007. 

VYGOTSKI, Lev Semenovich. Psicologia Pedagógica. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2010. (Coleção textos de Psicologia) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001 

FONTANA, Roseli; CRUZ, Nazaré. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Atual, 1997. 

LA TAILLE, Yves; OLIVEIRA, Kohl de.; DANTAS, Heloisa. Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias 

psicogenéticas em discussão.São Paulo:Summus, 1992. 

LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Horizonte, 1978. 

SALES, Margarida Sonia M. do Monte; VIDAL, Jaqueline Brito (orgs). Psicologia na Educação: um 

referencial para professores. João Pessoa, PB: Editora Universitária/UFPB, 2003. 
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Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301054-1/DE Filosofia da Educação Disciplina 60h/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. As relações 

entre educação, trabalho, cultura, subjetividade e ideologia. Estudo das principais tendências do 

pensamento pedagógico a partir das contribuições dos educadores brasileiros contemporâneos. A 

Filosofia na sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa 

de W. D. Rosá. Col. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2002. 

PLATÃO. República. Trad. J. Burnet. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Duas Cidades, 

2005. 

BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 1995. 

DURANT, Will. Os grandes pensadores. 7. ed. Trad. De Monteiro Lobato. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1967. 

REALE, Giovani; ANTISERI, Dário. História da filosofia. vol. I, II e III. 2. ed. São Paulo: Paulus, 

1991. 

VYGOTSKY, L. S. A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301008-1/DE Sociologia da Educação Disciplina 60h/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.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ESTEVES, António Joaquim; STOER, Stephen R. (Org.). A Sociologia na escola: Professores, 

educação e desenvolvimento (Antologias). Porto, PT: Afrontamento, 1992.  

FERREIRA, Adir Luiz. Havia uma sociologia no meio da escola. Natal, RN: EDUFRN, 2004.  

GOMES, Candido Alberto. A Educação em perspectiva sociológica. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: 

EPU, 1994. (Temas básicos de educação e ensino). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. 11. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978.  

FORACCHI, Marialice  M. E.;  PEREIRA, Luiz. (Org.).  Educação e Sociedade. São Paulo: Cia. 

Nacional, 1974.   

MAKARENKO, Anton. Poema pedagógico. São Paulo: Ed. 34, 2005. (Coleção Leste). 

MÉSZÁROS, István. A Educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005. 
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SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2007. (Coleção memória da educação).  

WEBER, Max.  Ensaios de sociologia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301012-1/DE História da Educação Brasileira Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Historiografia da educação, fontes de pesquisa de memória de professores e alunos. 

Estudo das ideias pedagógicas 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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GERMANO, J. W. Estado militar e educação no Brasil: 1964 – 1985. São Paulo: Cortez, 1993 

MANACORDA, M. História da Educação. Da Antiguidade aos nossos dias. 6 ed.  Campinas, 

Papirus, 1997. 

ROMANELLI, O. de O. História da educação no Brasil. 18. ed. Campinas-SP: Editores Associados, 

2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ARANHA, Maria Lúcia de A.  Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna. 

FERREIRA, Adir Luiz Ferreira. Educação para a cidadania democrática: representações e práticas 

escolares. Cap. 2. In: Havia uma sociologia no meio da escola. Natal (RN): EDUFRN – Editora da 

UFRN, 2004. 

LUCKESI, C. C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários a educação do futuro. São Paulo : Cortez.; Brasília, 

DF. UNESCO, 2002. 

PEREZ GOMEZ, A. I. As funções sociais da escola: da reprodução a construção crítica do 

conhecimento e da experiência. In: SACRISTAN, J. Gimeno: PÉREZ GOMEZ, A. I. Compreender e 

transformar o ensino. 4 ed.Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301034-1/DE Pesquisa Educacional Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ANDRÉ, Marli Elisa D. A. Etnografia da prática escolar. 7. ed. Campinas-SP:Papirus, 2002. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 3. ed. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2010. 

TRIVIÑOS, Augusto N. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A Pergunta a várias mãos: a experiência da pesquisa no trabalho do 

educador. V. 1 Sâo Paulo: Cortez, 2003. 
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BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e 

aos métodos. Porto-PT: Porto Editora, 1994. 

FAZENDA, Ivani. (Org.). Novos enfoques da pesquisa educacional. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1992. 

MINAYO, Maria Cecília de S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 6. Ed. 

Petrópolis: Vozes, 1996. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. 3. Ed. Rio de Janeiro: 

Graal, 1989. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301901-1/DE Estudos Acadêmicos 

Introdutórios II: Repertório de 

Leituras 

Disciplina 15h/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:  

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, 

Guacira Lopes Louro. 9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2002. 

VYGOTSKY, L S. Psicologia da Arte. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

COUTO, Mia. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003. 
FERRARA, Lucrecia D‟Aléssio. Leitura sem palavras. 4ed. São Paulo: Ática. 1986. 

MARINHO, Marildes. Lendo e escrevendo na academia: sobre o medo do estereótipo e da 

simplificação. In: GOMES, Nilma Lino; MARTINS, Aracy Alves (Org.).  Afirmando direitos: 

acesso e permanência de jovens negros na universidade.  Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p. 189-

198. 

MARINHO, Marildes. Tatu bota tumati: escrita, memória e formação do professor. In: PAULINO G.; 

COSSON, R. (Org.). Leitura literária, a mediação escolar. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2004, p. 

29-38. 

MARTINS, Aracy A. Memórias de professores: eventos e práticas de literacia/ letramento. Revista 

Portuguesa de Educação, CIEd - Universidade do Minho,v. 18, n. 2, p. 185-213, 2005. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301903-1/DE Práticas Pedagógicas 

Programadas I 

Disciplina 45h/03 

Aplicação Avaliado por    

Teórico-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. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ARENDT, Hannah. A Condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.   

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Um Discurso sobre as ciências. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005; 

obra sobre os fins da educação e o papel da educação na sociedade). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A Pergunta a várias mãos: a experiência da partilha através da 

pesquisa na educação. São Paulo: Cortez, 2003. 

REGO, Teresa Cristina. Memórias de escola: cultura escolar e constituição de singularidades. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2007. (Coleção memória da educação). 

ZAGO, Nadir; CARVALHO, Marília Pinto de; VILELA, Rita Amélia Teixeira (Orgs.). Itinerários 

de pesquisa: perspectivas qualitativas em Sociologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  

 

 

III – TERCEIRO PERÍODO 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301056-1/DE Psicologia da Educação II Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COLL, César; PALACIOS, Jesus, MARCKESI, Álvaro. Desenvolvimento psicológico e educação: 

Psicologia evolutiva.  2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

MATUI, Jiron. Construtivismo: Teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo: 

Moderna, 2005. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

(Série Psicologia e Pedagogia). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
LURIA, A. R. Pensamento e linguagem: as últimas conferências de Luria. São Paulo: Artmed, 2001. 

MORAIS, Regis de. (org). Sala de aula: que espaço é esse? 20 ed. Campinas, SP: Papirus, 2006. 

SANTOS, Santa Marli Pires dos (org). A ludicidade como ciência. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

VYGOTSKI, Lev Semenovich. A formação social da mente: o Desenvolvimento dos Processos 

Psicológicos Superiores. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

WEISZ, Telma. O Diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 2 ed. São Paulo: Ática, 2003. 
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Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301057-1/DE Profissão Docente Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota 

 

  

EMENTA: A constituição da profissão docente. O processo histórico de delimitação dos saberes 

docentes. A profissionalização enquanto competência e reconhecimento social. As identidades sócio-

profissionais dos professores: o leigo, o técnico, o profissional. Profissão docente e relações de 

gênero. O desenvolvimento pessoal e profissional do professor. As instituições e práticas de formação 

docente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

NÓVOA, A. Profissão professor. Portugal: Ed. Porto, 1994. 

VEIGA, I.(Org.). Caminhos da profissionalização do magistério. Campinas, SP: Papirus, 1998. 

VICENTINI, Paula Perin; LUGLI, Rosário Genta. História da profissão docente no Brasil: 

representações em disputa. São Paulo: Cortez, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRZEZINSKI, I. Profissão professor: identidade e profissionalização docente. Brasília: Plano, 2002. 

CATANI, D. B. et all (Org.). Docência, memória e gênero: estudos sobre formação. São Paulo: 

Escrituras, 2000. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 27. ed. São Paulo: Paz 

e Terra, 1996. 

GAUTHIER, Clermont. et. al. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o 

saber docente. Ijuí: Ed. Unijuí, 1998. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. São Paulo: Vozes, 2002. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301015-1/DE Política e Planejamento da 

Educação 

Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

AZEVEDO, J. M. L. A educação como política pública. Campinas, SP: Autores Associados, 1997. 

DOURADO, L. F.; PARO, V. H. (Org.). Políticas públicas & educação básica. São Paulo: Xamã, 

2001. 

FERREIRA, N. S. C.; AGUIAR, M. A. S.(Org.) Gestão da educação: impasses, perspectivas e 

compromissos. São Paulo: Cortez, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
EDUCAÇÃO & SOCIEDADE: Revista de Ciência da Educação/Centro de Estudos Educação e 

Sociedade – Vol. 28, n. 100 (Número Especial – Educação Escolar: Os desafios da qualidade). São 

Paulo, 2007. 

FERREIRA, E. B.; OLIVEIRA, D. A. (Org.). Crise da Escola e Políticas Educativas. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2009. 
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MACHADO, L. M.; FERREIRA, N. S. C. (Org.). Política e gestão da educação: dois olhares. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2002. 

OLIVEIRA, D. A. (Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1997. 

VIEIRA, S. L.; FARIAS, I. M. S. de . Política educacional no Brasil: introdução histórica. Brasília: 

Liber Livro Editora, 2011. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301071-1/DE Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica 

Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica, prática Nota   

EMENTA: Análise dos sistemas educacionais 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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. Estrutura e Funcionamento do Ensino. São Paulo: 

AVERCAMP,2004. 

BREZEZINKI, I. (org). LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos olhares. 2 ed. São Paulo: 

Cortez, 2008.  

LIBÂNEO, J. C.; Oliveira, J. F.; Toschi, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 

São Paulo: Cortez, 2003. (coleção docência em formação) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MONLEVADE, J. Educação pública no Brasil: contos e descontos. Ceilândia/ DF: IDEA, 1997. 

SAVIANI, D. A nova lei de educação: trajetórias, limites e perspectivas. Campinas - SP; Autores 

Associados, 1997. 

___________. Política e educação no Brasil: o papel do congresso nacional em legislação do ensino. 

São Paulo: Cortez, 1987. 

________. Educação brasileira: estrutura e sistema. 6. Ed. São Paulo: Cortez, Campinas: Autores 

Associados, 1987. 

___________. Da nova LDB ao plano nacional de educação: por outra política educacional. 

Campinas: Autores Associados, 1998.. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301058-1/DE Teorias Linguísticas e 

Alfabetização 

Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CAGLIARE, L. C. Alfabetização e Linguística. 6 ed. São Paulo: Scipione, 1993. 

FERREIRO, E. Alfabetização em Processo. São Paulo: Cortez / autores associados, 1986. 

SOARES, M. Alfabetização e letramento. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FERREIRO, E. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1996. 

MORAIS, J. O. de. Literatura infantil e Letramento: da leitura por prazer à leitura para o mundo.  In: 

SANTOS, J. M. C. T.; MARINHO Z. (Org.). Educação: saberes e práticas no oeste potiguar. 

Fortaleza: Edições UFC, 2009. 

PAIVA, A,; SOARES, M. (Org.). Literatura infantil: políticas e concepções. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2008. 

SOARES, M Letramento: um tema em três gêneros. 3. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

______. Linguagem e Escola. Uma perspectiva Social. 14. ed. São Paulo: Ática, 1996. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301902-1/DE Estudos Acadêmicos Introdutórios 

III: Possibilidades Investigativas no 

Contexto Educativo Local 

Disciplina 15h/01 

Aplicação Avaliado por    

Teórica 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:  

BRANDÃO, C. R. A pergunta a várias mãos: a experiência da partilha através da pesquisa na 

educação. São Paulo: Cortez, 2003. 

DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2001. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 

EPU, 1986. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ANDRÉ, M. E. D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 

Bogdan, Robert C.; Biklen, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à 

teoria e aos métodos. Porutgal: Porto, 1994.  

CHARLOT, B. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas: especificidades e 

desafios de uma área do saber. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v. 11 n. 31.p. 07-18, 

Jan./ Abr. 2006.  

GOHN, M. G. M. A pesquisa na produção do conhecimento. Eccos. Revista Científica, São Paulo, v. 

7, n.2, p. 253-274, jul/dez. 2006. 

NUNES, I. B. ; RAMALHO, B. L . A pesquisa como recurso da formação e da construção de uma 

nova identidade docente: notas para uma discussão inicial. Eccos. Revista Científica, v. 7, p. 87-111, 

jan/jun. 2005.  

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301904-1/DE Práticas Pedagógicas 

Programadas II 

Disciplina 45h/03 

Aplicação Avaliado por    

Teórico-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. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BRZEZINSK, Iria. Profissão Professor: Identidade e Profissionalização Docente. In: BRZEZINSKI, 

Iria. (Org) .Profissão professor: Identidade e profissionalização docente. Brasília: Plano, 2002. 

DUBAR, Claude. A socialização. Construção das identidades sociais e profissionais. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção leitura). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ANTUNES, Celso. Na Sala de aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

_____. Quanto vale um professor? Reais ou imaginários, alguns imprescindíveis, outros 

nem tanto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

MAKARENKO, Anton. Poema pedagógico. São Paulo: Ed. 34, 2005. (Coleção Leste). 

NÓVOA, Antonio (Org.).  Vidas de professores. 2. ed. Porto, PT: Porto, 2000. 

VIGOTSKI, Lev Semenovich. Psicologia pedagógica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2004. (Psicologia e pedagogia).  

 

IV – QUARTO PERÍODO 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301009-1/DE Didática Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica 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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. 6ª ed. São Paulo: Ática, 2006 
SACRISTAN, J.G; GÓMEZ, A.I. P. Compreender e transformar o ensino. 4ªed. Porto Alegre: 

Artimed, 1998. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed,1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARROYO, M. G. Ofício de mestre, imagens e auto-imagens. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 CANDAU, V. M. (Org.) A didática em questão. 9. ed., Petrópolis: Vozes, 1991. 

_______. Rumo a uma nova didática. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1988. 

DELORS, Jaques. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: 

UNESCO, 2003. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa. 6ºed.São Paulo. 

Paz e Terra, 1997 

VEIGA, I. P. A. (Org.) Repensando a didática. 5.ed. São Paulo: Papirus, 1988. 
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Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301059-1/DE Currículo Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BARRETO, E. S. de Sá (Org.). Os Currículos do ensino fundamental para as escolas brasileira. 2. 

ed. Campinas: Autores Associados, 2000. (Coleção Formação de professores) 

SACRISTÁN, J. GIMENO. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: ArtMed, 

2000.  

SILVA, T. T. da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

APPLE, Michael W. Política cultural e educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o 

conhecimento é um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

MOREIRA, A. F. B. Currículos e programas no Brasil. São Paulo: Papirus, 1990. 

_______; SILVA, T.T. da (orgs.). Currículo, cultura e sociedade. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 

1997. 

SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1998. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301060-1/DE Alfabetização e Letramento Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

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 da 

leitura e da escrita. O desafio de alfabetizar letrando. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 1985. 

ROJO, Roxane. (Org.). Alfabetização e letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1998. 

SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1985. 

KATO, Mary. A concepção da escrita pela criança. São Paulo: Pontes, 1988 

KLEIMAN, Angela. (Org.). Os significados do letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1995. 

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização como 

processo discursivo. 10. ed. São Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Universidade Estadual de 

Campinas. 
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TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez, 1988. 

VYGOTSKY,  Lev Semenovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1996 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301061-1/DE Gestão dos Processos Educativos Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Editora Alternativa, 

2004. 

VEIGA, I. P. A.(Org.). Projeto político pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas, 

SP: Papirus, 1996. (coleção magistério, formação e trabalho pedagógico). 

VIEIRA, S. L. (Org.). Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALMEIDA, L. R. de; PLACCO, V. M. N. de S. (Org.). O coordenador pedagógico e o espaço da 

mudança. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

BARROSO, J. Para o desenvolvimento de uma cultura da participação na escola. Lisboa: 

Instituto de Inovação Educacional, 1995.  

BASTOS, J. B. (Org.). Gestão Democrática. Rio de Janeiro: DP &A, 1999.  

LIMA, L. C. A escola como organização educativa. São Paulo: Cortez, 2001. 

LUCE, M. B.; MEDEIROS, I. L. P. de. Gestão Escolar Democrática: concepções e vivências. Porto 

Alegre: Editora da UFRGS, 2006. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301062-1/DE Concepções e Práticas de 

Educação Infantil 

Disciplina 04/60h 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: As dimensões biológica, 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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ANGOTTI, M. (Org.) Educação infantil: para quê, para quem e por quê? Campinas, SP: Editora 

Alínea, 2006. 

CRAIDY, C. M.; KAERCHER, C. E. P. da Si. (Org.). Educação infantil: pra que te quero? Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

KULMANN Jr, M.. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 3. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 1998. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. 

BARBOSA, C. S.. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

BRASIL. Ministério da Educação Desporto. Secretaria de educação Fundamental. Referencial 

Curricular nacional para educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade 

para a educação infantil. Brasília: MEC, SEB, 2008.  

MUNIZ, Luciana. Naturalmente criança: educação infantil de uma perspectiva sociocultural. In: 

KRAMER, Sônia; LEITE, Maria Isabel; NUNES, Maria Fernanda; GUIMARÃS, Daniela. (Orgs.) 

Infância e educação  infantil. Campinas/SP: Papirus, 1999 ( Coleção Prática pedagógica) 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301905-1/DE Práticas Pedagógicas 

Programadas III 

Disciplina 45h/03 

Aplicação Avaliado por    

Teórico-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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

(Coleção questões da nossa época; v. 71). 

LIBANEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para que? . 2.ed. São Paulo: 

Cortez,1999. 

VON SIMSON, O. R. M.; PARK, M. B.; FERNANDES, R. S. (orgs). Educação Não-Formal: 

Cenários de criação. Campinas: SP, Editora da UNICAMP, Centro de Memória, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CASTRO, Amélia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org.). Ensinar a ensinar: 

didática para a escola fundamental e média. São Paulo: CENGAGE Learning, 2001. 

GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 1997. 

MOREIRA, Ana Angélica Albano. O Espaço do desenho: a educação do educador. 2. ed. São Paulo: 

Loyola, 1987. 

ORZECHOWSKI, Suzete Terezinha. O espaço não-escolar: profissionalização e a formação do 

pedagogo. Disponível em: 

<http://forum.ulbratorres.com.br/2009/mesa_texto/MESA%2025%20B.pdf > Acesso em 24 de fev de 

2011. 

SILVA, Laura Andréa de Souza Prado e; FERNANDES Tânia C. O pedagogo em espaços não 

escolares. Disponível em: < 

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2007/trabalhos/humanas/inic/INICG00751_01C.pdf > Acesso 

em 24 de fev de 2011. 
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V – QUINTO PERÍODO 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301102-1/DE Ensino de História Disciplina 60h/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, 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.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BITTENCOURT, C.M.F.(org.).Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 

2004, (Coleção Docência em Formação ensino Fundamental). 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: história, geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

SCHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar história. São Paulo: Scipione, 2004. 

(Pensamento e ação no magistério) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BITTENCOURT, C. (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997. 

BORGES, V. P. O que é história? 2. ed. rev. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Coleção Primeiros 

Passos) 

NIKITIUK, S. L. (Org.). Repensando o ensino de história. São Paulo: Cortez, 1996. 

SILVA, M. A. da. História: o prazer em ensino e pesquisa. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

VIEIRA, M. do P. de. et all. A Pesquisa em História. 4 ed. São Paulo: Ática, 2002. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301103-1/DE Ensino de Geografia Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.  Parâmetros 

Curriculares Nacionais: história e geografia. Brasília, MEC/SEF, 1997. 

CASTROGIOVANNI, A. C. (org.). Ensino de Geografia: práticas e textualizações no cotidiano.  

Porto Alegre: Mediação, 2000. 

PONTUSCHKA, N. N; OLIVEIRA, A. U. (orgs.). Geografia em Perspectiva. São Paulo: Contexto,  

2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTELAR, S. M. V. Educação geográfica: a psicogenética e o conhecimento escolar.  Cadernos 

CEDES, nº 66. São Paulo: Unicamp, mai./ago. 2005.  p. 209-225 

LACOSTE, Y. A geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. São Paulo: Ática, 1988 

PEREIRA, D. Geografia escolar: uma questão de identidade. Cadernos CEDES  nº 39. São Paulo: 

UNICAMP, 1996.  p 47-55 
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SPOSITO, M. E. B. (org.). Livros Didáticos de História e Geografia: avaliação e pesquisa. São                                         

Paulo:Cultura Acadêmica, 2006. 

TONINI, I. M. Geografia escolar: uma história sobre seus discursos pedagógicos. Ijuí: Ed. Unijuí, 

2003 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301063-1/DE Ensino de Ciências Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BORGES,Regina Maria Rabello; MORAES, Roque (orgs). Educação em ciências nas séries 

iniciais. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998. 

CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves. Didática de ciências: o ensino-

aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999.  

BIZZO, Nélio Marco V. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo, Editora Ática, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ANGOTTI, J. A. P. O ensino de ciências naturais e a construção do conhecimento. In: Cad.do CED. 

Florianópolis: UFSC, n.17, p.41-47, 1991. 

CARVALHO, A M.P. de. Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. Thompson, 

2004. 

CHALMERS, A. Que é Ciência, Afinal? São Paulo: Editora Brasiliense, 1993. 

GASPAR, A. Experiências de ciências no ensino fundamental. São Paulo: Scipione, 1998. 

GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. Campinas, São Paulo: Papirus, 1995.  

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301075-1/DE Educação Especial e Inclusão Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. (Orgs). Desenvolvimento Psicológico e 

Educação: Transtornos de Desenvolvimento e Necessidades Educativas Especiais. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008. 

MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas. São 

Paulo, Cortez, 2011. 

MITTLER, Peter. Educação Inclusiva: Contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. 2007. Disponível em 

http://www.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica/pdf , acessado em fevereiro de 2011. 

CARVALHO, Rosita Edler. Removendo Barreiras Para a Aprendizagem: Educação Inclusiva. 8. 

ed. Porto Alegre, RS: Mediação, 2009.  

_______ Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 3 ed. Porto Alegre: Mediação, 

2010. 

RIBEIRO, Maria Luiza Sprovienci; BAUMEL, Roseli Cecília Rocha de Carvalho (Orgs.). Educação 

Especial: do Querer Ao Fazer. São Paulo: Avercamp, 2007. 

RODRIGUES, David. Inclusão e Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: 

Summus, 2006. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301907-1/DE Seminário Temático I Atividades da 

prática 
60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórico-prárica Nota   

EMENTA: mobilização de saberes articuladas com as experiências teórico-práticas vivenciadas nos 

estágios supervisionados e nos componentes curriculares de ensino. Identificação e construção de 

problemáticas investigativas sobre o ensinar e aprender. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Educação e Sociedade. n. 74. Abril-2001. Dossiê: os saberes docentes e sua formação.  

LIMA, Maria Socorro Lucena. A hora da prática: reflexões sobre o estágio supervisionado e ação 

docente. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001. 

MONTEIRO, Ana Maria Ferreira da Costa. Professores: entre saberes e práticas. Educação & 

Sociedade, ano XXII, nº 74, Abril/2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PIMENTA, S.G. Formação de professores: Identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, S.G. 

(Org.) Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999. 

PIMENTA, Selma Garrido. LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo; Cortez, 

2004. 

 SILVA, Arlete Vieira da.  Os saberes docentes do estágio supervisionado nos cursos de formação de 

professores. In: IX Seminário Internacional em Letras Relações dialógicas em língua e literatura. 

Santa Maria, RS: UNIFRA, 2009. 

SOUZA, Regina Celia de; BORGES, Maria Fernanda S. Tognozzi (Orgs). A práxis da formação de 

educadores infantis. Rio de Janeiro. DP&A.2002. 

ZIBETTI, Marli Lúcia Tonatto e  SOUZA, Marilene Proença Rebello de. Apropriação e mobilização 

de saberes na prática pedagógica: contribuição para a formação de professores. Educação. Pesquisa. 

[online]. 2007, vol.33, n.2, pp. 247-262. ISSN 1517-9702. 
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Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301099-1/DE Estágio Supervisionado I Estágio. 165h/11 

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.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LIMA, Maria Socorro Lucena. A hora da prática: reflexões sobre o estágio supervisionado e ação 

docente. Fortaleza: edições Demócrito Rocha, 2001. 

PIMENTA, Selma Garrido. LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 

2004.  

SOUZA, Regina Celia de; BORGES, Maria Fernanda S. Tognozzi (Org.). A práxis da formação de 

educadores infantis. Rio de Janeiro. DP&A.2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BASSEDAS, E.; HUGUET, T.; SOLÉ, I. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre: 

Artes Médicas Sul, 1999. 

MACHADO, Patrícia Brum. Comportamento infantil: estabelecendo limites. Porto Alegre: 

Mediação, 2002. 

OLIVEIRA, Z.de M.R. de (Org.). Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez, 1996. 

SOUZA, R. Célia de; BORGES, M.F.S.T. (Org.). A práxis da formação de educadores infantis. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

ZABALZA, M.A. Didática da educação infantil. Porto: Edições ASA, 2005. 

 

 

VI – SEXTO PERÍODO 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

DE Ensino de Matemática Disciplina 60h/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 materias didáticos tecnológicos no ensino de Matemática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

D‟ AMBROSIO, U. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar ou conhecer. São Paulo: Ática, 

1990. 

KAMMI, Constance. A criança e o número. Campinas/SP: Papirus, 1993. 

PANIZZA, M. (org). Ensinar matemática na educação infantil e nas séries iniciais: análise e 

propostas. Porto Alegre:Artmed, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

_____. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: conhecimento de mundo. 

Brasília: 1993. 

MAGINA, Sandra e outros. Repensando a Adição e Subtração. Contribuições da teoria dos 

campos conceituais. São Paulo: Proem, 2001. 
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MENDES, Iran Abreu. Matemática e investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas na 

aprendizagem. Natal:Flecha do tempo, 2006. 

MOYSÉS, Lúcia. Aplicações de Vygotsky à Educação Matemática. 2ed. São Paulo, Papirus, 2000. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

DE Ensino de Língua Portuguesa Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

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 linguística; sistemática de avaliação; planejamento e práticas de 

aula em língua materna. Competências e habilidades necessárias ao professor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola, 2003. 

OLIVEIRA, P. F. de; SAMPAIO, M. L. P.; BESSA, J. C. Ensino, pesquisa e formação de 

professores de Língua Portuguesa e de Literatura [recurso eletrônico]. Disponível em: 

<http://uern.br/default.asp?menu=edicoes-uern> acessado: aos 10 de outubro de 2011. 

TRAVAGLIA, José Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática no 1º e 

2º graus. São Paulo: Cortez, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1999.  

MATÊNCIO, Maria de L. Leitura, produção de textos e a escola. Campinas: Mercado Aberto, 

1996. 

SAMPAIO, Maria Lúcia P.; REZENDE, Neide Luzia de; BONFIM, Maria Núbia Barbosa (Org.). 

Ensino de língua portuguesa: entre documentos, discursos e práticas. São Paulo: Humanitas, 2012. 

SAMPAIO, Maria Lucia Pessoa.  Texto literário e ensino: abordagens subjacentes a seleção de 

conteúdos em planos de professores. In: Linguagem, discurso e cultura: múltiplos objetos e 

abordagens. Mossoró: Queima Bucha, 2008. 

SOUSA, Antonio Paulino de; BARZOTTO, Valdir Heitor; SAMPAIO, Maria Lúcia Pessoa. (Org.). 

Formação de professor de língua portuguesa: quando a linguagem e o ensino se encontram São 

Paulo: Paulistana, 2010. v. 1. 193p. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0401089-1/DL Língua Brasileira de Sinais Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Libras em contexto. Estudo das modalidades visual e gestual da comunidade das pessoas 

surdas. Gramática de uso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FELIPE, T. A. Libras em Contexto: Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. MEC: 

SEESP, Brasília, 2001. 

PERLIN, G. Identidades Surdas. In: SKLIAR, C (Org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 

Porto Alegre: Editora Mediação, 1998. p. 51-74. 

PERLIN, G. O espaço da cultura surda. Material elaborado para o Curso de Pós-Graduação em 
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nível de Especialização Acadêmica em Surdos. UNISC, 2003. Material não publicado. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

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. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

DE Literatura e Infância Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórico-prática. 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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1997 

MARTINS, M. H. O que é Leitura. São Paulo: brasiliense, 2007. 

VILLARDI, R. Ensinando a gostar de ler e formando leitores para a vida inteira. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AMARILHA, M.  Alice que não foi  ao país das maravilhas: a leitura crítica na sala de aula. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 

BETTELHEIM, B. A psicanálise dos contos de fadas. Tradução por Arlene Caetano. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2007. 

COELHO, N. N. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000. 

LAROSSA, J. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. Tradução de  Alfredo Veiga-Neto. 

4.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

PENNAC, D.. Como um romance. 4. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

DE Seminário Temático II Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Problemas de conhecimento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Resolução de 

problemas como estratégia metodológica no ensino-aprendizagem das diferentes linguagens dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BROUSSEAU, G. Introdução ao Estudo das Situações Didáticas: Conteúdos e Métodos de Ensino. 

São Paulo: Ática,  2008. 

POZO, J. I. (org.). A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. 1. ed. Porto 

Alegre: Artmed. 1998.  
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POZO, J. I. Aprendizes e Mestres: A nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CANDAU, V. M. (Org.). Magistério: construção cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1997.  

MEIRIEU, P. O cotidiano da escola e da sala de aula: o fazer e o compreender. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 
PERRENOUD, Philippe.  10 novas competências para ensinar. Editora: Artmed, 2000. 

SMOLE,  Kátia S. e DINIZ,  Maria I. (Org.)  Ler,  escrever e resolver  problemas. Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

ZABALA, Antoni.  A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301100-1/DE Estágio Supervisionado II Estágio. 165h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BRASIL, Ministério da Educação. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. 

LIMA, Maria Socorro Lucena. A hora da prática: reflexões sobre o estágio supervisionado e ação 

docente. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001 

PIMENTA, Selma Garrido. LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência.São Paulo: Cortez, 

2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALMEIDA, A.M.B.de.[et al.]. Dialogando com a escola: Reflexões do estágio e da ação docente nos 

cursos de formação de professores. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004. 

LIMA, Maria Socorro Lucena. Aprendiz da prática docente: a didática no exercício do magistério. 

Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002. 

LIMA, M. S. L. e SALES, J. de O. C. B. Identidade e fazer docente: dois movimentos que se cruzam. 

In: Aprendiz da prática docente: a didática no exercício do magistério. Fortaleza: Edições 

Demócrito Rocha, 2002. (Coleção Magistério). 

OLIVEIRA, João Batista Araújo; CHADWICK, Clifton. Aprender e ensinar. 5 ed. São Paulo: 

Global, 2002. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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VII – SÉTIMO PERÍODO 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301068-1/DE Ensino de Arte Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação: conflitos e acertos. São Paulo: Max Limond, 1984. 

_____ Teoria e prática da Educação Artística. 2ª ed. São Paulo: Cultrix, 1985. 

COLL, César;TEBEROSKY, Ana. Aprendendo arte: conteúdos essenciais para o ensino 

fundamental. São Paulo: Ática, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino de Artes no Brasil. São Paulo : Cortez, 2001. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: artes. Brasília, MEC/SEF, 1997. 

COLI, Jorge. O que é Arte? São Paulo: Brasiliense, 2000;. 

PILAR, Analice Dutra (org). A educação do olhar no ensino de artes. Porto Alegre: Mediação, 

1999. 

PILLOT, Sílvia Sell Duarte (org). Linguagens da Arte na infância Santa Catarina/ 

Joinville:Univalle, 2007. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301069-1/DE Concepções e Práticas da 

Educação de Jovens e Adultos 

Disciplina 60h/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.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FREIRE, Paulo.  Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

SOARES, Leôncio (org.) Diálogos na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005. 

TFOUNI, Leda Verdiani.Adultos não- alfabetizados em uma sociedade letrada. São Paulo: Cortez, 

2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CHARLOT, Bernard. Os jovens e o saber. Perspectivas mundiais. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

FREIRE, Paulo.  Papel da educação na humanização in Revista da FAEBBA. Universidade do 

Estado da Bahia. Salvador, ano 1, nº1 (jan/jun-1992). 

____________. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora 

UNESP, 2000. 

GADOTTI, Moacir. Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e proposta. São Paulo: Cortez: 

Instituto Paulo Freire, 2001. 

KLEIMAN, Ângela B.; SIGNORINI, Inês et al. O Ensino e a formação do professor: alfabetização 
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de jovens e adultos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

PICONEZ, Stela C. B. Educação escolar de jovens e adultos. Campinas,SP: Papirus, 2003.2ª. 

Edição. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301070-1/DE Corpo, Movimento e Ludicidade Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: O homem visto como ser bio-psico-social. A corporedade 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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ANTUNES, Celso. Inteligências múltiplas e seus jogos: inteligências cinestésico – corporal. 2 ed. 

Petrópolis, RJ:Vozes, 2009. 

BROUGÈRE,  Gilles. Brinquedo e cultura. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

CUNHA, Suzana Rangel Vieira da (Org.). Cor, som e movimento: a expressão plástica, musical e 

dramática no cotidiano da criança. Porto Alegre: Mediação, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FRANÇA. Tereza. Corporeidade e Lazer. Tese de doutorado. PPGE/UFRN.2005 

MARCELLINO, N. C. Pedagogia da animação. Campinas: Papirus, 1997. 

SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira. Corpo, comunicação e cultura: a dança contemporânea em 

cena. Campinas, SP: autores associados, 2006. 

SOUZA, Luiz Fernando de. Um palco para o conto de fadas: uma experiência teatral com crianças 

pequenas. Porto Alegre: Editora Mediação, 2008. 

WAJSKOP, G. Brincar na pré-escola. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301906-1/DE Laboratório de Monografia Disciplina 45h/03 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Elaboração do projeto de Monografia, abordando, de preferência, algum(ns) aspecto(s) 

relevante(s) advindo das experiências vivenciadas no Curso de Pedagogia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ALVES, Magda. Como escrever teses e monografias: um roteiro passos a passo. 2. Ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 15287. Projeto de pesquisa. Rio de 

Janeiro, 2005. 

GRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos quantitativos, qualitativos e misto. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALVES, R. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. São Paulo: Loyola, 2001. 

GRESSLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. 2. ed. ver. Atual. São Paulo: 

Loyola, 2004. 

LAVILLE, C; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências 

humanas. Trad. de Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Portalegre: Artes Médicas, Sul Ltda.; Belo 
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Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

MARQUES, M. O. Escrever é preciso: o princípio da pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2008;  

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 18. ed. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2009. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 17. ed. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301101-1/DE Estágio Supervisionado III   

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Aportes teórico-práticos para a atuação supervisionada dos futuros pedagogos. Atuação 

nos sistemas de ensino. Atuação nos espaços escolares e não escolares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento de 

projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010.( Coleções questões da nossa época; v.1) 

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

TRILLA, Jaume. Educação formal e não formal: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 

2008 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AGUIAR, Márcia Angela da S. Diretrizes curriculares do curso de pedagogia no Brasil: disputas de 

projetos no campo da formação do profissional da educação. In: Educação e Sociedade, 

Campinas/SP, vol. 27, n. 96 - Especial, p. 819-842, out. 2006. Disponível em < Disponível em 

http://www.cedes.unicamp.br Acesso em 10 jul. 2012 

MACHADO, Evelcy Monteiro. Pedagogia social: diálogos e fronteiras com a educação não-formal e 

educação sócio comunitária. In: Revista de Ciências da Educação. Ano X - N.º 18 - 1.º 

Semestre/2008.  Disponível em < http://www.am.unisal.br/pos/Stricto-

Educacao/revista_ciencia/EDUCACAO_18.pdf >. Acesso em 08 Jul. 2012. 

MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia 

Hospitalar: A humanização integrando educação e saúde. 5. Ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011.  

LIBÂNEO, José Carlos. Ainda as perguntas: o que é pedagogia, quem é o pedagogo, o que deve ser o 

curso de pedagogia. In: PIMENTA, Selma Garrido.  Pedagogia e pedagogos: caminhos e 

perspectivas. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. P.63-100.  

ROZESTRATEN, Reinier, J. A. Psicopedagogia do Trânsito.São Paulo: EPU, 1998. 

 

VIII – OITAVO PERÍODO 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301072-1/DE Tecnologias e Mediação 

Pedagógica 

Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: A sociedade contemporânea, a educação e o uso das tecnologias. O uso das tecnologias e 

os processos de exclusão e de emancipaçãos ocial. As Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) e os desafios na formação do pedagogo. A medição 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. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. Campinas , SP: Papirus: 

2003. 

MERCADO, Luís Paulo Leopoldo. (org). Novas tecnologias na educação: reflexões sobre a prática. 

Maceió: EDUFAL, 2002. 
MORAN, José Manuel. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ARAÚJO, Júlio César (org.). Internet e ensino: novos gêneros, outros desafios. Rio de Janeiro: 

Lucerna, 2007. 

FERRETTI, Celso João (org.). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar. 

10 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008 

LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de 

Janeiro. Ed. 34, 1993. 

MORAN, José Manuel. Mudanças na comunicação pessoal. São Paulo: Paulinas, 1998. 

NAPOLITANO, Marcos. Como usar a televisão na sala de aula. 7 ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301077-1/DE Monografia Disciplina 120/08 

Aplicação Avaliado por    

Teórica/Prática Nota   

EMENTA: Estudos, leituras e fichamentos de referenciais teóricos que versam sobre o tema do 

trabalho monográfico; construção de trabalho monográfico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ALVES, Magda. Como escrever teses e monografias: um roteiro passos a passo. 2. Ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14724. Informação e documentação 

- Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 

SOUZA, M, D; NASCIMENTO, S. Monografia ao Alcance de Todos. Rio de Janeiro: Garamond, 

2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica.São Paulo: Atlas, 

2000.  

_____.  Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

SALOMON, Délcio Viera.  Como fazer uma monografia.   São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 

APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO OBRIGATÓRIAS 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301093/DE Educação em Direitos Humanos Disciplina 60h/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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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CARBONARI, P. C. (Org.). Sentido filosófico dos direitos humanos: leituras do pensamento 

contemporâneo. Passo Fundo-RS: IFIBE, 2006. (Coleção Filosofia e Direitos Humanos: 1) 

SILVEIRA, R. M. G. et all (org.). Educação em direitos humanos: fundamentos teórico-

metodológicos. João Pessoa : Editora Universitária, 2007. 

 ZENAIDE, M. N. T. et al. (orgs.). A formação em direitos humanos na Universidade: ensino, 

pesquisa e extensão. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos. Brasília-DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos; Ministério da Educação, 

2003. 52 p.  

CANDAU, V. M.a et all. Tecendo a cidadania: oficinas pedagógicas de direitos humanos. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 19995. 

CARVALHO, José Sérgio et all. Formação de professores e educação em direitos humanos e 

cidadania: dos conceitos às ações. In: ______. Educação e Pesquisa, v. 30, n. 3, São Paulo, set/dez. 

2004. p. 435-445. 

DORNELLES, João Ricardo W. O desafio de educar para os direitos humanos: os 50 anos da 

declaração universal das Nações Unidas. In:______. Nuevamerica, n. 78, julho, 1998.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31ª ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura). 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301090-1/DE Educação e Movimentos Sociais Disciplina 60h/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.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Educação e emancipação. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2003.  

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999. (Coleção 

Questões da nossa época, 5). 

XESUS, R. J. Pedagogia da Convivência. Porto: Profedições, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALVAREZ, Sonia E.; DAGNINO, Evelina; ESCORBA, Arturo (Orgs.). Cultura e política nos 

movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte, MG: Ed.UFMG, 2000. 

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 5. 

ed. São Paulo: Loyola, 2006. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. (Org.). As vozes do mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009. (Reinventar a emancipação social: para novos manifestos, v. 6). 

SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São 

Paulo: Gaia, 2003. 

WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. 

São Paulo: Boitempo, 2006. 
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Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301094-1/DE Educação do Campo Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: A escola do campo no contexto do projeto neoliberal de educação. Escola do Campo: a 

educação como direito. Estudo das políticas públicas educacionais e sua relação com os movimentos 

sociais rurais. A identidade do sujeito e da escola do campo. A LDB 9.394/96 e as Diretrizes 

Curriculares para Educação do Campo. Particularidade e diversidade da formação do(a) educador e da 

escola do campo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVES, Gilberto Luiz (Org.). Educação do campo: recortes no tempo e no espaço. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2009. (Coleção Educação contemporânea). 

ARROYO, Miguel Gonzales; CALDART, Roseli Salete; MOLINA. Mônica Castagna (Orgs.). Por 

uma educação do campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  

LEITE, Sérgio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais . São Paulo: 

Cortez, 1999. (Coleção questões da nossa época, 70).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BEZERRA NETO, Luiz. Sem terra aprende e ensina. Estudo sobre as práticas educativas do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais. Campinas: Autores Associados, 1999. (Polêmicas do nosso 

tempo, 67). 

EDUCAÇÃO do campo. Cadernos Cedes, Campinas: CEDES, São Paulo: Cortez, v. 27, n. 72, 

maio/ago. 2007.  

FERREIRA, Ana Paula Romão de Souza. Margarida, Margaridas: memória de Margarida Maria 

Alves (1933 – 1983) através das práticas educativas das Margaridas. João Pessoa, PB: UFPB, 2006.  

SILVA, Vanda. Sertão de jovens: antropologia e educação. São Paulo: Cortez, 2004. (Coleção 

questões da nossa época, 115). 

WERLE, Flávia Obino Corrêa (Org.). Educação rural em perspectiva internacional: instituições, 

práticas e formação do professor. Ijuí, RS: Ed. Unijuí, 2007. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301095-1/DE Educação de Adultos e Saberes 

da Cultura Popular 

Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: A educação de Jovens e Adultos enquanto direto da cidadania na cidade e no campo, 

considerando-se saberes e aspectos da educação popular. A valorização da cultura popular, memória e 

história de vida. Particularidades e diversidades da formação do(a)educador(a) de jovens e adultos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BARREIRO, J. Educação popular e conscientização. Petrópolis, RJ : Vozes, 1982. 

BETTO, F. (2000). Desafios da educação popular. São Paulo : CEPIS. 

CALADO, A. J. F. (1997). Reproblematizando o(s) conceito(s) de educação popular. In: PRESTES, 

E. M. T.: MARTINS, Katarina M. C. 13. Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste: 

Educação Popular, Natal, 17 a 20 de junho de 1997. Natal: EDUFRN, p. 7-24. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FÁVERO O. (Org.) Cultura popular e educação popular: memória dos anos 60. Rio de Janeiro: 

Graal, 1983. 



111 
 

GADOTTI, M. ROMÃO, J. E. (orgs.). Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 8ª 

ed..- São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2006. – (Guia da escola cidadã; v.5) 

PALUDO, C. Educação popular em busca de alternativas: uma leitura desde o campo democrático 

e popular. Porto Alegre, RS : Tomo Editorial; CAMP, 2001. 

PELOSO, R. Saberes e olhares: formação e educação popular na Comissão Pastoral da Terra. São 

Paulo: Loyola, 2002. 

SANTOS, N. E também lhes ensinem a ler: a cruzada nacional de alfabetização da Nicarágua. Rio 

de Janeiro : Ayuri Editorial, 1990. 

 

APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO OPTATIVAS 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301078-1/DE Financiamento da Educação Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MARTINS, P. de S. FUNDEB, federalismo e regime de colaboração. Campinas: Autores 

Associados, 2011(Coleção Políticas Públicas de Educação). 

OLIVEIRA, R. P. de; ADRIÃO, T. (Org.). Gestão, Financiamento e Direito à Educação: análise da 

constituição federal e da LDB. 3ª ed. São Paulo: Xamã, 2007. 

ROSSINHOLI, M. Política de Financiamento da Educação Básica no Brasil: do FUNDEF ao 

FUNDEB. Brasília, Liber Livro, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AMARAL, N. C. Para compreender o Financiamento da Educação básica no Brasil. Brasília, 

Liber Livro, 2012.  

CARREIRA, D. ; PINTO, J. M. R. Custo aluno-qualidade inicial: rumo à educação pública de 

qualidade no Brasil. São Paulo: Global: Campanha Nacional pelo Direito á educação, 2007.  

DAVIES, N. FUNDEB: a redenção da educação básica?  Campinas: Autores Associados, 2008.  

FARENZENA, N. A política de financiamento da educação básica: rumos da legislação brasileira 

Porto Alegre: UFRGS, 2006.  

SOUZA, D. B. de. Acompanhamento e Controle Social da Educação: fundos e programas federais 

e seus conselhos locais. São Paulo: Xamã, 2006.  

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301079-1/DE Leitura, Escrita e Resolução de 

Problemas em Matemática 

Disciplina 60h/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 
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do pensar matemático. Estratégias pedagógicas para desenvolver habilidades favoráveis à formulação 

e ao desenvolvimento de situações problema. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. de C. (Org.). Educação Matemática: pesquisa em movimento. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

D‟AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 2. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2002. 

MACHADO, N. J. Matemática e língua materna: análise de uma impregnação mútua. 5ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
POZO, J. I. (Org). A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto 

Alegre: Artmed, 1998. 

RABELO, E. H.. Textos Matemáticos: Produção, interpretação e resolução de problemas. 3 ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

SMOLE, K. S. S. Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática. 

Porto Alegre: Artmed, 2001. 

________. Era uma vez na matemática: uma conexão com a literatura infantil. São Paulo: CAEM-

USP, 1993. 

_______; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Cadernos do mathema: do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental. Porto alegre: Artmed, 2007.  

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301098-1/DE Relações de Gênero e Sexualidade 

na Educação 
Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CATANI, Denice Barbara et all. Docência, memória e gênero: estudos sobre formação. São Paulo: 

Escrituras, 2000.  

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 2. ed. 

Brasília, DF: CNTE; Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

NUNES, César; SILVA, Edna. A Educação sexual da criança. Campinas, SP: Autores Associados, 

2000. (Polêmicas do nosso tempo, 72). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FOUCAULT, M. História da sexualidade. 17. ed. São Paulo: Graal, 2006. 

FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 2002. 

GIDDENS, Anthony. A Transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 

modernas. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 1993. 

JUNG, Carl Gustav. Psicologia do inconsciente. 18. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. (Obras 

completas de C.G. Jung, v. 7, t.1).  

MEYER, Dagmar Estermann; SOARES, Rosângela de Fátima Rodrigues. (Orgs.). Corpo, gênero e 

sexualidade nas práticas escolares. Porto Alegre, RS: Mediações, 2004. 
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Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301080-1/DE Projetos Pedagógicos Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CANÁRIO, R. (org). Inovação e projecto educativo na escola. Lisboa: Educa, 1992. 

DEWEY, J. Experiência e Educação. 3ª Edição. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1979. 

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A Organização do currículo por projetos de 

trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARBOSA,Maria Carmen Silveira; HORN, Maria das Graças Souza. Projetos Pedagógicos na 

Educação Infantil. Artmed, 2007. 

ESTEVÃO, C.Gestão estratégica nas escolas. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1998. 

FAZENDA, Ivani C. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 2ed.Campinas: papirus, 1995. 

OLIVEIRA, Antonio Carlos. Projetos Pedagógicos praticas interdisciplinares-uma abordagem para 

os temas transversais.São Paulo: Editora Avercamp, 2005. 

ZABALA, Antoni. A pratica educativa – como ensinar. Lisboa: D. Quixote,2002. 

ZEN, Maria Isabel Dalla(org). Projetos Pedagógicos: cenas de sala de aula.Porto Alegre:mediação, 

2001. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301081-1/DE Educação e Multiculturalidade Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CANDAU, Vera Maria F. Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2002.  

GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da UNESP, 1993. 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.  

PÉREZ GÓMEZ, A. I. A cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre: Artmed, 2000 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BRASIL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros  Curriculares 

Nacionais: Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Brasília:MEC/SEF, Vol. 10, 1997 

FORQUIN, J. C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1993.  

GONÇALVES, L. A. O., SILVA, P. B. G., (1998). O jogo das diferenças: multiculturalismo e seus 

contextos. Belo Horizonte:Autêntica. 

VALENTE, A. L. Educação e diversidade cultural: um desafio da atualidade.São Paulo: Moderna, 

1999. 

SILVA, T. T. da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: 

Autêntica, 1999. 
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Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301082-1/DE Organização da Educação 

Municipal 

Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BOTH, I. J. Municipalização da educação: uma contribuição para um novo paradigma de gestão do 

ensino fundamental. Campinas: Papirus, 1997. 

GADOTTI, M. & ROMÃO, J. E. (Org.) Município e educação. São Paulo:  Cortez Editora, 1993.  

MARTINS, Â. M.; OLIVEIRA, C. de; BUENO, M. S. S. (Org.). Descentralização do estado e 

municipalização do ensino: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ARRETCHE, M. Estado federativo e políticas sociais: determinantes da descentralização. Rio de 

Janeiro/São Paulo, Editora Revan/FAPESP, 2000. 

GENTILI, P. A. A; SILVA, T. T. Escola S.A: quem ganha e quem perde no mercado educacional do 

neoliberalismo. Brasília: CNTE, 1996. 

GIUBILEI, S. (Org.). Descentralização, municipalização e políticas educativas. Campinas: Alínea, 

2001. 

MOTA. Ademar Benedito Ribeiro da.  A História da municipalização do ensino no Brasil. Uniso 

Universidade de Sorocaba. Google Acadêmico. 

OLIVEIRA, C. de. et al. Municipalização do ensino no Brasil: algumas leituras. Belo Horizonte: 

Autêntica, 1999. 

WERLE, Flávia Obino Corrêa (Org.). Sistema Municipal de Ensino e Regime de 

colaboração- Ijuí: Ed. Unijuí. 2006. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301083-1/DE Educação e Cidadania da Criança 

e do Adolescente 

Disciplina 60h/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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BRASIL.  Estatuto da criança e do adolescente. Normativas internacionais. Conselho nacional dos 

direitos da criança e do adolescente. Brasília: Conanda, 2002. 

SACRISTÁN, J.  O Aluno como invenção. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

SOUZA, R. M. Escola e juventude. São Paulo: Educ, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

HÜNING, S. M.; GUARESCHI, N. M. de F. Tecnologias de governo: constituindo a situação de 

risco social de crianças e adolescentes.  Currículo Sem Fronteiras, v. 2, n. 2, p. 41-56, jul./dez. 2002. 

MACHADO. Martha de Toledo. A proteção constitucional de Crianças e Adolescentes e os 

Direitos Humanos. São Paulo, Manole, 2003. 
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MOLL, J. Ciclos na escola, Tempos na Vida: criando possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília: 

Brasília Jurídica, 2001. 

VEIGA, C. G. A infância e a modernidade: ações, saberes e sujeitos. In. FARIA FILHO, L. M. (Org.).  

A infância e sua educação.  Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301096-1/DE Leitura, Produção de Texto e 

Análise Linguística 

Disciplina 60h/04 

Aplicação Avaliado por    

Teórica Nota   

EMENTA: Estratégias discursivas para a compreensão da leitura e da produção de textos orais e 

escritos, com base nos diferentes gêneros textuais. Leitura, análise e discussão de textos literários e 

não-literários. Práticas avaliativas de leitura, produção, análise lingüística, facção e refacção de textos 

orais e escritos. Procedimentos e atitudes. A avaliação mediadora no processo de ensino-

aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BAKHTIN, Mikhail (Volochinov). Marxismo e Filosofia da Linguagem. Trad. LAHUD, Michel; 

VIEIRA, Yara Frateschi. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992. 

BAKTHIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa – Temas Transversais. Brasília: Ministério da Educação, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRAIT, Beth. Bakhtin: outros conceitos-chave. (org.) São Paulo: Contexto, 2006. (p.10-195). 

BRITO, Siebeneicher Karim; GAYDECZKA, Beatriz; KARWOSKI, Acir Mário. (org.). Gêneros 

Textuais: reflexões e ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Da fala para a escrita: atividade de retextualização. 4ª Ed. São 

Paulo: Cortez. 2003 

____________. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, PP. 19-38.2002 

____________.  Produção Textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008.  

 

Código: 

Dep. De Origem 

Nome do Componente 

Curricular: 

Grupo:  Carga 

Horária/Crédito: 

0301064-1/DE Educação para a Diversidade Disciplina 60h/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 perspectiva de 

atendimento à diversidade Prática Pedagógica e acesso ao conhecimento numa perspectiva do 

princípio de Educação para Todos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BERLIN, Isaiar. Estudo sobre a humanidade. São Paulo: Comp. das Letras, 2002. 

BOAZ, Francis. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 

CANDAU, Maria Vera (org.). Sociedade educação e culturas: questões e propostas. Petrópolis: 

Vozes, 2002. 

GADOTTI, Moacir. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro: Graal, 1992. 
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TORRES, Rosa Maria. Educação Para Todos: A Tarefa por Fazer. Porto Alegre: Artmed Editora, 

2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

HALL, Stuart. A identidade em questão e Descentrando o Sujeito. In HALL, Stuart. Identidade 

cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro, 10 ed. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2005 (1992) pp 7-22; 34-46 .  

MAGALHÃES, António e STOER, Stephen. A escola para todos e a excelência acadêmica. São 

Paulo: Editora Cortez, 2007. Coleção/Série Prospectiva. Volume 8. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2000. 

ROMANOWSKI, Joana Paulin; MARTINS, Pura Lúcia Oliver; JUNQUEIRA, Sérgio Rogério 

Azevedo. (orgs). Conhecimento local e conhecimento universal: diversidade, mídias e tecnologias 

na educação. Curitiba: Champagnat, 2004. 

 

3.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO PROCESSO-ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Em consonância com os princípios formativos propostos neste documento, o 

processo de ensino-aprendizagem implica que consideremos a necessária relação entre teoria 

e prática e que tomemos como referência a compreensão do ensinar-aprender enquanto 

processos indissociáveis, que se constroem em uma perspectiva dialógica e interacional. 

Nesse sentido, o caminho para se construir os saberes necessários à atuação do pedagogo 

necessita pautar-se em uma metodologia de ensino-aprendizagem reflexiva, crítica e criativa; 

que considere os saberes prévios dos discentes e que possibilite a estes vivenciarem situações 

diversificadas na perspectiva de construção dos saberes necessários à atuação do pedagogo 

nos diversos espaços escolares e não escolares. 

Ao considerarmos, ainda, o caráter da relativa autonomia pedagógica, o processo 

ensino-aprendizagem na graduação implica respeitar as decisões dos docentes quanto ao 

caminho teórico-metodológico a seguir em cada componente curricular. Entretanto, dentre as 

diversas estratégias que podem orientar esse o processo, entendemos que  a construção de um 

saber-fazer reflexivo e crítico pode contribuir para a construção do conhecimento numa 

perspectiva emancipatória.  

Anastaciou (2004) destaca a importância da construção de um processo de parceria, 

em que o foco da ação docente se desloca do ensino para a aprendizagem, o que significa dar 

atenção para as ações do aprendiz. A referida autora defende, ao invés dos programas de 

ensino tradicionais, a construção de programas de aprendizagem, tais programas se 

constituem em uma espécie de contrato didático, a ser desenvolvido pelos professores e 

alunos. Nessa perspectiva, os programas de aprendizagem podem contemplar e unir elementos 

de forma a articular os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais em diversas 

estratégias de „ensinagem‟ (ANASTACIOU, 2004). 
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Assim, respeitando a autonomia docente, compreendemos que na universidade e no 

curso de Pedagogia, em particular, as ações teórico-metodológicas  visam à inserção do aluno 

em situações e problemas do cotidiano, de forma que estes discutam e reflitam sobre essas 

situações; e construam o saber orientado tanto pela reflexão teórica quanto pela prática.   

Assim, temos observado que os planos de trabalho docente têm enfocado as 

seguintes estratégias: aula expositiva, exposição dialogada, seminários, trabalhos em grupo, 

pesquisa, oficinas pedagógicas, dentre outros.  

Dessa forma, consideramos que o currículo em ação necessita contemplar estratégias 

de ensino-aprendizagem que considere os conhecimentos prévios dos alunos, os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais, bem como os objetivos dos objetos sociais de 

conhecimento, o perfil do profissional a ser formado e a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e a extensão. 

 

3.9 AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

O ato de avaliar é parte de nosso cotidiano e ação imprescindível na atividade 

humana. A todo instante estamos a externar julgamentos sobre fatos, vivências e experiências. 

Entretanto, quando pensamos na avaliação como parte integrante do processo pedagógico, 

esta assume caráter sistemático, formal, gradual e contínuo. Na Universidade, desenvolvida de 

forma indissociável nas ações de ensino,  pesquisa e extensão, esta se amplia, o que  torna 

mais complexa a sua função. E, nesse sentido, é preciso definir os princípios que 

fundamentam esse processo neste Projeto Pedagógico. 

Para concretizá-la no processo educativo, partimos do entendimento da relação entre 

ensino e aprendizagem conforme defende Freire (1988, p. 23-25), isto é, na relação “docência 

e discência” e de que “ensinar não é transferir conhecimento”. Assim, torna-se necessário 

conceber a atividade de ensino e suas articulações com a pesquisa e a extensão, como 

procedimento que mais faz perguntas do que dá respostas. Partir sempre da realidade para 

problematizar o conhecimento e compreender que ensinar valendo-se do espírito da pesquisa, 

significa trabalhar com a indagação e com a dúvida científica. Instrumentalizando o aluno a 

pensar para adquirir a independência intelectual e possibilitar a construção e a busca continua 

do próprio conhecimento. Nessa perspectiva, neste projeto questionamos procedimentos 

avaliativos que busquem apenas observar o produto ao invés do processo. 
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Nesta perspectiva de ensino a prática avaliativa deve ser desenvolvida na vivência da 

avaliação formativa, processual e diagnóstica. Seu objetivo é perceber os avanços e as 

fragilidades no aprendizado do aluno para que o processo de ensino seja redirecionado e 

reorganizado. 

Entendemos que, para que o aprendizado seja significativo uma das exigências na 

construção da avaliação de um PPC reside na qualidade das relações que se constroem nos 

espaços educativos que hoje são eleitos como da competência do pedagogo. O que requer à 

construção de um trabalho pedagógico altamente eficaz, rompendo com a visão de avaliação 

ainda hegemônica que se orienta pelo “eficienticismo” e valorização do produto em 

detrimento do processo.  

Entendemos assim que, o processo de avaliação da aprendizagem do curso de 

Pedagogia, organizar-se-á de acordo com: a) eixos norteadores da relação ensino-

aprendizagem; b) atendimento das normas regulamentares estabelecidas no Regulamento dos 

Cursos de Graduação da UERN (anexo da resolução N° 5/2010 - CONSEPE, de 10 de 

fevereiro de 2010) e as disposições relativas à verificação do rendimento escolar, conforme 

Resolução no. 04/92, do CONSEPE, assim como os princípios propostos pela atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, que propõe que a avaliação se consolide como de 

caráter qualitativo e que seja contínua, cumulativa no que tange ao desempenho do (a) aluno 

(a).  

O Curso de Pedagogia exige uma realidade educativa sintonizada com os princípios 

formativos profissional, com uma práxis fundante no trabalho intelectual (FREIRE, 1981), 

com base nos princípios da relação teoria-prática, contextualizada, interdisciplinar, 

democrática, flexível, articulando de forma competente as ações de ensino, pesquisa e 

extensão. 

A Avaliação da Aprendizagem do Curso de Pedagogia tem em vista, 

fundamentalmente, o caráter de ser contínua, para identificar o desenvolvimento do processo 

pedagógico; propondo, também, diferentes instrumentos que permitam a reflexão cotidiana da 

prática entre os diferentes sujeitos, sendo capazes de proporcionar novas estratégias de 

enfrentamento às condições adversas que estão postas, assim como de mobilizar, valorizar e 

estimular a aquisição de novos saberes. 

Portanto, os princípios do processo de Avaliação da Aprendizagem do Curso de 

Pedagogia, devem: 

Ser formativos, diagnósticos, mediadores e contínuos, considerando o preceito da co-

avaliação: 
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a) Estar em consonância com as estratégias didáticas da aprendizagem. 

b) Se desenvolver numa perspectiva metacognitiva (ROMANOWSKY e WACHOWICZ, 

2004), ou seja, permita a reflexão sobre a prática pedagógica cotidiana, de maneira a 

regular e auto-regular as ações docentes e discentes, e contribua para a redefinição 

das estratégias metodológicas. 

c) Acontecer numa perspectiva meta-reflexiva permitindo, assim, a percepção, por parte 

do professor e do aluno, do processo de construção do conhecimento. 

d) Inclusiva, do ponto de vista que deverá contemplar a diversidade de todos (as) dos 

(as) alunos (as), isto é, compreendendo as subjetividades e as especificidades do 

modo de aprender cada um cada uma; 

e) Investigativa, de forma que  busque identificar e  reestruturação os conhecimentos 

prévios dos estudantes. 

f) Favorecer a construção autônoma e reflexiva do conhecimento. 

g) Não excludente, porém rigorosa; 

h) Buscar a formação ética e social do (a) aluno (a) para o seu exercício profissional; 

a) Consolidar-se enquanto processo democrático e transparente, de forma que possibilite 

a organização do tempo/espaço das avaliações, sejam elas presenciais ou a distância 

(se necessárias), garantindo conforme as normas da Universidade a periodicidade, 

desempenho mínimo, bem como as formas individual ou coletiva. 

 

Portanto, a avaliação do processo ensino-aprendizagem, como condição essencial 

para retroalimentação do processo de formação, deverá ocorrer através de diferentes 

instrumentos que devem ter em vista o aluno concreto e seu desenvolvimento integral, 

possibilitando-lhe o contato com o ambiente de forma real, significativa e problematizadora. 

Os instrumentos de avaliação poderão ser selecionados e propostos pelo professor dentre 

aqueles que, coerentes com as estratégias didáticas, atendam à concepção e a proposta do 

Curso de Pedagogia. 

4 DIMENSÕES HUMANA, FÍSICA E MATERIAL 

    

A democratização do ensino superior ainda é uma questão central das políticas 

públicas no nosso país. O acesso a esse nível de ensino constitui-se um desafio que está aliado 

ao da garantia à sua qualidade. Um dos aspectos fundamentais para o enfrentamento do 

problema da qualidade diz respeito aos recursos humanos, físicos e materiais envolvidos na 
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concretização dos objetivos dos cursos de formação. Além do que, é por meio de seus 

profissionais e gestores que o projeto pedagógico do curso concretiza-se, aperfeiçoa-se e  

efetiva-se. 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Os recursos humanos existentes no Departamento de Educação são insuficientes para 

atender às demandas das atividades acadêmico-científicas e de gestão, principalmente, no 

contexto atual com o redimensionamento do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia. O 

novo projeto aponta para a ampliação do quadro docente do curso, mediante a necessidade de 

oferta de disciplinas com vistas à maior flexibilização curricular e ao atendimento às 

demandas formativas do pedagogo na atualidade. 

Dos vinte e dois docentes efetivos lotados no Departamento de Educação, 14 

(quatorze) tem regime de trabalho com 40(quarenta) horas, (64%) e 8(oito) tem regime de 

40(quarenta) horas com Dedicação Exclusiva (36%). Destes, 09(nove) docentes têm formação 

em nível de graduação pós-graduação lato-sensu, 13(treze) com pós-graduação stricto-sensu, 

sendo 11(onze) com mestrado e 02(dois) com doutorado; cursando pós-graduação stricto-

sensu, 05(cinco) no doutorado e 05(cinco) no mestrado. Atualmente ainda contamos com 

03(três) docentes de contrato provisório, de 40(quarenta) horas, com formação em nível de 

pós-graduação lato-sensu (ver quadros 10 e 11). 

 

Quadro 10: Docentes do Departamento de Educação / Quadro Efetivo 

Nº NOME FORMAÇÃO REGIME 

TRABALHO 

TITULAÇÃO Disciplina 

que 

Leciona 

DATA 

ADMISSÃO 

01 Allan Solano Souza Pedagogia 40h Especialista  Especialização 15/11/2011 

02 Ciclene Alves da Silva Pedagogia DE Mestra Fundamentos e 

Especialização 

08/08/2008 

03 Débora Maria do Nascimento Pedagogia DE Doutora Fundamentos e 

Especialização 

02/03/1998 

04 Diana Maria Leite Lopes Saldanha Pedagogia DE Especialista Especialização 03/03/2009 

05 Disneylândia Maria Ribeiro Pedagogia 40h Especialista Fundamentos 16/08/2010 

06 Erick Vinicius Santos Gomes Pedagogia/ 

Ciências 

Sociais 

40h Mestre Fundamentos 04/08/2010 

07 Eugênia Morais de Albuquerque Pedagogia 40h Mestra Fundamentos 10/03/2011 

08 Francicleide Cesário de Oliveira 

Fontes 

Pedagogia DE Especialista Especialização 17/08/2010 

09 Iandra Fernandes Pereira Caldas Pedagogia 40h Especialista Especialização 23/02/2011 

10 Josefa Aldacéia Chagas de Oliveira Pedagogia 40 h Especialista Fundamentos e 

Aprofundamentos 

e Diversificação 

03/11/2004 

11 Keutre Glaudia da Conceição Soares Pedagogia 40h Mestra Especialização 16/08/2010 
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12 Lívia Sonalle do Nascimento Silva Pedagogia 40h Especialista Especialização 08/09/2010 

13 Maria Aparecida Gomes Barbosa Letras/ 

Comunicação 

40h Mestra Especialização 18/08/2008 

14 Maria da Conceição Costa Pedagogia DE Mestra Especialização 04/11/2004 

15 Maria da Paz Cavalcante Pedagogia 40 h Mestra Especialização 18/10/2004 

16 Maria Edgleuma de Andrade Pedagogia DE Doutora Especialização 18/10/2004 

17 Maria Euzimar Berenice Rêgo Silva Pedagogia DE Mestra Fundamentos e 

Aprofundamentos 

e Diversificação 

01/08/1996 

18 Maria Lúcia Pessoa Sampaio Pedagogia DE Doutora Especialização e 

Aprofundamento 

e Diversificação 

17/02/1999 

19 Míria Helen Ferreira de Souza Pedagogia 40h Especialista Especialização 19/08/2010 

20 Rouseane da Silva Paula Pedagogia 40h Doutora Fundamentos e 

Especialização 

02/06/2008 

21 Sheyla Maria Fontenele Macedo Pedagogia 40h Mestra Especialização 23/09/2010 

22 Simone Cabral Marinho dos Santos Ciências 

Sociais 

DE Doutora Fundamentos e 

Aprofundamentos 

e Diversificação 

18/10/2004 

Fonte: PRORHAE/UERN 

Ano Base: 2012 

 

Quadro 11: Docente do Departamento de Educação / Contrato Provisório 
Nº NOME FORMAÇÃO REGIME 

 TRABALHO 

TITULAÇÃO DATA 

ADMISSÃO 

01 Kaíza Maria Alencar de Oliveira Pedagogia 40h Especialista 15/09/2011 

02 Maria Eridan da Silva Santos Pedagogia 40h Especialista 02/07/2012 

03 Zênia Regina dos Santos Barbosa Pedagogia 40h Especialista 02/07/2012 

Fonte: PRORHAE/UERN 

Ano Base: 2012 

 

A ampliação do quadro dos docentes lotados no Departamento, com regime de 

trabalho de tempo integral com Dedicação Exclusiva, representa um aspecto prioritário no 

contexto atual. Essa mudança de regime pressupõe o fortalecimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como a fixação dos professores lotados nesta instituição, 

contribuindo assim para a melhoria da qualidade do Curso no contexto em que está inserido.   

Outro aspecto a destacar refere-se à formação dos formadores. Embora a 

Universidade mantenha um programa próprio de capacitação docente, não foi atingida, ainda, 

no Departamento, a meta de qualificação docente proposta no Plano de Capacitação Docente. 

Nos últimos anos houve melhoria da qualificação do quadro docente ocasionada pela 

entrada de docentes mestres ou cursando mestrado, contudo, ainda permanece uma demanda 

significativa de docentes para qualificação stricto sensu.  

              O corpo técnico-administrativo é composto de duas funcionárias do quadro 

permanente desenvolvendo atividades na secretaria do Departamento (ver quadro 12). Apesar 

da formação satisfatória enfrentamos, nesse quadro, limitações no atendimento das questões 

administrativas, do atendimento ao aluno e da organização, em geral, das atividades 

departamentais.  
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QUADRO 12- Pessoal Técnico-Administrativo 
Nº NOME CARGO / FUNÇÃO REGIME 

TRABALHO 

TITULAÇÃO SITUAÇÃO 

FUNCIONAL 

01 Maria de Fátima Diógenes TNS/ Secretaria 40 h Graduada Efetiva 

02 Kalliny Maria da Conceição 

Bezerra Teixeira 

TNM/ Agente 

Administrativa  

40 h Graduada Efetiva 

Fonte: PRORHAE/UERN 

Ano Base: 2012 

 

4.2 ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS 

 

      Numa perspectiva de considerar o conjunto de bens materiais que dão 

sustentação à estrutura organizacional da universidade, deparamo-nos com uma grande 

diversidade de atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa e de extensão, que exigem 

espaços físicos apropriados, em termos de laboratórios, salas de aula, auditórios, salas 

especiais para práticas, para projeção, para orientação, entre outros, acompanhados de seus 

respectivos equipamentos. 

               O Curso de Pedagogia, para o desenvolvimento de sua dinâmica acadêmica, tem 

aproveitado, desde a sua implantação, a simples distribuição do espaço da “academia” em 

apenas salas de aula e salas de administração, inserindo-se na estrutura predial do 

CAMEAM/UERN, que teve a considerável ampliação de sua área construída, mas para 

atender exclusivamente às demandas de novos cursos.  

E, mesmo diante de novas demandas para o Curso de Pedagogia, a estrutura continua 

quase a mesma, de forma que a conquista de espaços tem se dado pela divisão de salas já 

existentes, e a ocupação de três espaços/salas no bloco vertical, distribuídos em uma sala para 

a brinquedoteca, outra para o Núcleo de Extensão Universitária em Direitos 

Humanos/NUEDH e o projeto de extensão Biblioteca Ambulante e Literatura na Escola. 

Registre-se que estes espaços, ainda são reduzidos, considerando a atual demanda do Curso de 

Pedagogia, portanto, os espaços concretos para o desenvolvimento das atividades, vão na 

contramão da história, quando se defende no que tange às questões básicas de infra-estrutura, 

a acessibilidade, o conforto e a adequação ambiental necessária à funcionalidade adequada 

das atividades acadêmicas. A saída para esta realidade é apontada, mediante a autonomia 

administrativa e financeira da UERN.  

A estrutura atual para o atendimento às demandas do curso resume-se em: 05(cinco) 

salas de aula com uma média de 46 (quarenta e seis) a 50(cinqüenta) carteiras, 01 (um) quadro 

branco, 01(uma) mesinha com cadeira para o professor e 09 (nove) ventiladores distribuídos 

nas quatro salas de aula, bem como 07 (sete) centrais de ar, também distribuídas nas quatro 

salas que possuem ventiladores. Acrescente-se que há uma sala de aula que não possui 
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ventiladores, nem ar condicionado. Também contamos com uma sala administrativa com três 

divisórias, criando espaços distintos para chefia, professores, e secretaria do Departamento; 

duas salas para Base de Pesquisa, contemplando os dois Grupos de Pesquisa atualmente 

existentes; e uma sala para a Pós-Graduação Lato Sensu, sendo esta também utilizada para 

orientação de monografia.  

Em relação a equipamentos, tem-se: na sala onde funcionam as atividades 

administrativas do Departamento, 08(oito) armários, 01 (uma) estante fechada, 03(três) birôs 

com cadeiras, 01(uma) mesa com 08(oito) cadeiras para reuniões, 02(dois) quadros para 

avisos, 02(dois) aparelhos de ar condicionado, 03 (três) ventiladores de teto, 01(um) aparelho 

de telefone e 01(um) gelágua; nas salas da Base de Pesquisa, 04 (quatro) armários, 02 (duas) 

mesas para reuniões, 08(oito) cadeiras, 02 (dois) murais para avisos, 02(dois) aparelhos de ar 

condicionado.  

Quanto aos equipamentos tecnológicos e de informática existe 03(três) projetores de 

multimídia, 02 (dois) aparelhos de som, 02(dois) televisores (fixados nas salas de aula), 

01(um) vídeo cassete e 01(um) aparelho de DVD, 06 (seis) retroprojetores, 07 (sete) 

computadores (monitor, teclado, gabinete e estabilizador/nobreak e, apenas um, sem caixas de 

som) com acesso à internet, 07 (sete) impressoras, 02 (duas) câmara digital e 01(um) 

gravador. Esse conjunto de equipamentos ainda é insuficiente para atender à demanda, visto 

que estão distribuídos em diferentes espaços e atividades, entre estas: secretaria do 

Departamento, bases de pesquisa, núcleo e projetos de extensão, sala da pós-graduação, sala 

de professores e laboratórios (ver quadro 13). Há ainda a necessidade de atualizá-los para 

proporcionar mais agilidade e condições de novos aplicativos. Também há uma necessidade 

de disponibilizar pelo menos um computador para acesso aos alunos. 

 

Quadro 13: Relação dos Equipamentos e sua distribuição nos espaços do DE 

EQUIPAMENTOS SALA DO 

DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE 

EXTENSÃO 

E PROJETOS 

DE 

EXTENSÃO 

GRUPOS 

DE 

PESQUISA 

E  

 

SALAS 

DE 

AULA 

PÓS-

GRADUAÇÃ

O 

TOTA

L 

ARMÁRIOS 08 03 04  1 16 

ESTANTES 01 05 01  1 08 

MESA PARA REUNIÃO 01 01 02  1 05 

MESAS PARA ESTUDO 

OU BANCADA 

- 02 01  - 03 

MESA PARA 

COMPUTADOR 

02 02 01  1 06 

CADEIRAS/CARTEIRAS 28 06 21 260 4 300 

BIRÔS 03  01 05 - 13 

GELÁGUA 01 01 02  - 04 

MURAL 02 02 02  1 07 
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CÂMERA 

FOTOGRÁFICA 

- 01 02  - 03 

APARELHO DE SOM - 02 02  - 04 

MULTIMÍDIA - 01 01  1 03 

MICROFONE  02    02 

CAIXA DE SOM  02    02 

NOTEBOOK 01 03 -  1 05 

COMPUTADOR DE 

MESA 

02 02 03  2 08 

IMPRESSORA 02 04 03  1 10 

Fonte: Departamento de Educação/CAMEAM 

Ano base: 2012 

 

E, nesse contexto, o atual sistema de informação interdepartamental, intercampus e 

com outras IES, tem se apresentado como uma das fragilidades no nosso Curso, dada à falta 

de informatização e de acesso a novas tecnologias. 

No conjunto das instalações físicas do Campus como um todo, ainda precisam ser 

melhoradas, dentre outros aspectos, as condições de acesso para portadores de necessidades 

especiais, principalmente com a ampliação, em quantidade e qualidade, de rampas que 

possibilitem maior acessibilidade entre os blocos. 

 

4.3 LABORATÓRIOS 

 

Quanto a laboratórios, está em fase de estruturação, uma BRINQUEDOTECA, 

através do Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA, financiado pela 

CAPES, que tem como objetivo fomentar a implementação de novas formas de organização 

curricular e institucional dos cursos de licenciatura das IES públicas, potencializando a 

articulação entre as diferentes licenciaturas. A dinâmica de funcionamento da 

BRINQUEDOTECA visa uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão, por meio do 

desenvolvimento de atividades lúdico-culturais e da utilização de recursos pedagógicos 

alternativos nos processos de ensino-aprendizagem das diferentes linguagens nas diversas 

áreas do conhecimento. 

 

4.4 ACERVO BIBLIOGRÁFICO  

 

O sistema de bibliotecas da UERN é coordenado pela Biblioteca Central que se 

apresenta como um órgão suplementar com supervisão técnica da Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação. Este sistema possui um acervo significativo, na forma impressa, composto de 

livros, obras de referência (enciclopédias, dicionários, atlas) periódicos (revistas, jornais) e 

coleção especial (monografias, teses, dissertações), além de multi-meios: mapas, fitas de 
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vídeo, fitas cassetes, CD-Rom, disquetes e DVDs e interligação à rede INTERNET, enquanto 

suportes de informações para atividades de ensino, pesquisa e extensão da UERN. 

O Departamento de Educação tem um acervo bibliográfico disponível na Biblioteca 

“Pe. Sátiro Cavalcante Dantas” do CAMEAM/UERN, cuja relação de livros para a área de 

educação compreende a Classificação Decimal de Dewey (CDD) de 370 a 379.999 

complementado com livros de outras áreas, de CDD 301 a 301.999, 001.4 a 001.42, 150 a 

159.999 (conforme relação anexa). As obras estão organizadas por autor, título, edição, local 

de publicação, editora, CDD, ano, páginas e número de exemplares.  

A biblioteca do Campus funciona com sistema interligado à rede de internet e parte 

do acervo encontra-se no Sistema Integrado de Bibliotecas (SIABI), adquirido recentemente, 

sendo a pesquisa bibliográfica e de histórico do usuário realizada em terminais de consulta in 

loco e renovações e reservas podem ser feitas on line. O acesso pode ser feito, em curto 

tempo, no local e por até seis dias. No espaço físico da biblioteca, há salas para estudos 

individuais, coletivos e acesso a internet no laboratório de informática. Funciona dia e noite, 

inclusive aos sábados no horário diurno. Conta com um corpo técnico-administrativo 

específico para orientação, empréstimo, registro e controle do acervo. Os estudantes, 

professores e o corpo técnico e administrativo têm acesso ao acervo mediante a utilização da 

carteira da biblioteca. À comunidade, é permitida a consulta local.   

 

5 POLÍTICAS ADOTADAS 

 

5.1 PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

A política adotada pelos grupos de pesquisa do Departamento de 

Educação/CAMEAM/UERN compreende o envolvimento de professores e alunos bolsistas 

nas pesquisas desenvolvidas através do Programa de Bolsas de Iniciação Científica 

CNPq/UERN.  

O incentivo à participação de alunos voluntários nos projetos de pesquisa em 

desenvolvimento tem se constituído numa das prioridades no Departamento de Educação. 

Busca-se também estimular a participação dos alunos em eventos científicos promovidos pelo 

Departamento a exemplo da Semana de Estudos, Teorias e Práticas em Educação (SETEPE) e 

Jornada de Estudos e Pesquisas em Planejamento de ensino (JEPEPE), o Fórum Acadêmico 

Internacional de Pedagogia (FIPED), cujo objetivo é inserir a pesquisa na graduação por meio 



126 
 

da criação da Associação Nacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia (ANPGP), além 

de outros em áreas afins. 

Insiste-se na articulação dos projetos de pesquisa dos docentes pós-graduandos 

desenvolvidos em outras IES com as linhas de pesquisas às quais se originam. Tal propósito, 

associado à política de qualificação docente, busca criar a pós-graduação stricto sensu no 

Departamento. 

 

5.1.1. Pesquisa 

 

As atividades de pesquisa do Departamento de Educação/CAMEAM/UERN estão 

sendo desenvolvidas através de dois grupos cadastrados no Diretório 5.0 do CNPq: o Núcleo 

de Estudos em Educação (NEEd) e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do 

Processo Ensino-aprendizagem (GEPPE).  

 

NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO (NEEd) 

 

O NEEd foi criado em 2000, com o propósito de dinamizar  possibilidades de estar 

em sintonia com o processo de edificação e consolidação da UERN, articulando o tripé: 

ensino, pesquisa e extensão.  

Tendo sido cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil – CNPq (versão 

4.0), na Plataforma Lattes, este Núcleo teve o seu primeiro relatório (certidão de nascimento) 

gerado pelo sistema em 22/05/00, contando, na época, com a participação de dez professores e 

um digitador, congregando todos os docentes vinculados ao DE na época, em duas linhas de 

pesquisa: Estado e Políticas Públicas em Educação; e Formação do Educador e Alternativas 

Pedagógicas. Assim, desde a sua criação procurou agrupar professores e alunos que 

trabalhavam, de forma isolada, temáticas referentes ao cotidiano da educação, à formação do 

educador e sua relação com a sociedade.  

Buscando consolidar a pesquisa, o debate teórico e a produção científica, o 

NEEd vem se organizando e sistematizando suas ações, através da produção científica 

estadual, nacional e internacional, adequando a diversidade de objetos de estudos dos 

professores e alunos do Curso de Pedagogia/CAMEAM às suas linhas de pesquisa que 

abrangem diversas áreas do conhecimento, tais como seguem: 
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a) Cultura, Sociedade e Políticas Educacionais: Reflexão em torno das propostas 

educacionais das organizações governamentais ou não governamentais, a partir dos 

enfoques históricos, sociológicos, psicológicos, políticos e filosóficos, abrangendo: a) 

discussão do processo de elaboração, implementação, execução e avaliação de 

políticas públicas; b) a relação entre sociedade, trabalho e educação; c) estudos sobre 

concepções educativas e sua relação com o pensamento social, psicológico, filosófico 

e político; d) estudos sobre memória, formação e práticas educativas; e) as relações 

entre educação, sexualidade e relações de gênero; f) estudos sobre a educação do 

campo. 

b) Práticas Pedagógicas e Formação do Educador – Objetiva desencadear estudos e 

reflexões acerca da prática pedagógica, no âmbito da formação do(a) educador(a), da 

educação básica. Nessa perspectiva, busca investigar o currículo, os saberes escolares, 

a função do planejamento e da avaliação pedagógica, os conteúdos das diversas áreas 

de ensino e seus respectivos processos de seleção e abordagem teórico-metodológica, 

enquanto elementos mediadores do ensino-aprendizagem. 

 

Do ato da criação do grupo, quando este possuía apenas duas pesquisas 

institucionalizadas
9
, ao momento atual, o NEEd tem procurado desenvolver políticas de 

pesquisa e de extensão. Desse modo, entre os anos de 2004 e 2009 foram apresentados 07 

projetos de pesquisa pelo grupo e 03 projetos de extensão. Além disso, 07 dissertações e 01 

tese foram concluídas
10

. E estavam em andamento 02 projetos de pesquisa, 02 projetos de 

extensão, 01 projeto de dissertação e 06 projetos de tese
11

. É importante destacar, que o Grupo 

desenvolveu ao longo desses anos ações inovadoras e buscou inserir os alunos em suas 

atividades de pesquisa e extensão, a exemplo da pesquisa “Educação do Campo: Fatores de 

exclusão de Escolaridade no Alto-Oeste Potiguar” (2004-2007) contou com a participação de 

12 discentes, sendo 02 bolsistas de Iniciação Científica Júnior/Ensino Médio (período de 

dezembro/2005 a dezembro/2006) e uma bolsista PIBIC/CNPq (2005/2006), 01 discente da 

                                                
9
 “A criança e o adolescente no município de Pau dos Ferros: um diagnóstico dessa realidade”, 

realizada no período de 1997 a 2001; “A repetência na Escola Estadual 4 de Setembro: Uma ação 

conjunta entre unidade escolar e universidade”, realizada no período de 2000 a 2002”. 
10

 Com a criação do GEEPE, em 2005, dois projetos de pesquisa “O Planejamento de Ensino nas Escolas 

Públicas do Ensino Fundamental (1º e 2º Ciclos): dos fundamentos teóricos dos planos à pedagogia que subjaz as 

práticas pedagógicas dos professores” e “Ler para e com jovens e adultos: uma proposta de formação do leitor”, 

uma dissertação e uma tese foram concluídos nesse grupo. Por isso não temos como aferir a participação dos 

discentes nessas pesquisas. 
11

 Dados do texto: “Relação ensino, pesquisa e extensão no NEEd: participação discente e formação acadêmica” 

(ANDRADE, E; NASCIMENTO, D; SILVA, B; RÊGO, M. S. 2011/PIBIC). 
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Especialização em Educação, e esteve articulada com a oferta da primeira proposta de 

Atividade Curricular em Comunidade (ACC) do CAMEAM: “Educação do Campo e os 

Desafios das Classes Multisseriadas”, realizada no semestre 2005.2. Essa ACC possibilitou 

uma articulação direta entre as ações de ensino, pesquisa e extensão, e também uma maior 

relação com outros cursos do CAMEAM, especialmente Enfermagem e Geografia, com o 

envolvimento de docentes e discentes. 

Com o desenvolvimento e articulação que o NEEd vem estabelecendo ao longo 

desses onze anos com outros departamentos e IES, conta, atualmente, com 21 (vinte e um) 

pesquisadores e 08 (oito) alunos. Entretanto enfrenta o desafio de superar as avaliações 

internas dos Grupos de Pesquisa na UERN, vez que nas duas avaliações realizadas em 2009 e 

2011, ainda encontra-se em processo de formação, o que demanda necessidade de rediscussão 

de seus objetivos, metas e linhas de pesquisa. 

 

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM (GEPPE) 

 

O GEPPE objetiva investigar aspectos da atividade de planejamento pedagógico nas 

diferentes áreas do saber, visando, com isso, a compreender os processos do ensinar e do 

aprender. O conhecimento produzido no Grupo contempla a relação Ensino, Pesquisa e 

Extensão, cujas repercussões das atividades investigativas desenvolvidas pelos pesquisadores 

do GEPPE apontam para resultados promissores. No que concerne ao Ensino, o 

desdobramento dessas atividades ocorrem, efetivamente, junto ao Curso de Pedagogia, nas 

disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes, nas quais 

se empreende o esforço de torná-las investigativas, concretizada via produção de artigos dos 

alunos e apresentação destes em eventos, bem como no incentivo à Iniciação Científica. No 

âmbito da Pesquisa, o GEPPE é um grupo em consolidação que tem se destacado em função 

do envolvimento dos seus membros na participação e promoção de eventos, tais como: a I 

Jornada de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Ensino (JEPEPE), realizada pelo Grupo 

em 2007; o I Fórum Internacional de Pedagogia (FIPED), realizado em parceria com outros 

Grupos, em 2008; o I Simpósio Nacional Texto e Ensino (SINATE), em 2009, vinculado ao 

Mestrado em Letras/PPGL; em 2010, promoveu junto ao Grupo de Pesquisa em Produção e 

Ensino de Texto (GPET) o VII Colóquio de Professores de Metodologia do Ensino De Língua 

Portuguesa E De Literatura (CMELP), com o apoio da CAPES e em 2012 promoveu I Curso 

de desenvolvimento profissional em pedagogia hospitalar. 
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 O GEPPE tem sido referência, também, na Extensão, através do Projeto BALE - 

BIBLIOTECA AMBULANTE E LITERATURA NAS ESCOLAS (FAPERN, MinC, 

Programa BNB de Cultura,2007,2008,2010), reconhecido nacionalmente através do Troféu 

Viva Leitura e, ainda, como Ponto de Leitura - Edição Machado de Assis (MinC). O Grupo 

conta, ainda, com o Projeto CORAL "A VIDA EM CANTO", financiado pelo BNB/BNDES 

(2007 e 2009) o que vem comprovar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

elementos fundamentais que alimentam a reflexão crítica, estudos e pesquisas em 

desenvolvimento. O projeto Pedagogia Hospitalar: profissionalização do pedagogo em espaço 

não escolar, iniciou suas atividades no ano de 2011 e tem como objetivo proporcionar ao 

pedagogo uma formação ampla e articulada, fortalecendo os saberes necessários à prática 

pedagógica hospitalar através de reflexões teórico-práticas. 

No GEPPE há três linhas de pesquisa:  

a)  Ensino-aprendizagem da leitura e formação do leitor, na qual se objetiva 

empreender “estudos sobre as concepções de leitura e de linguagem e do processo 

de formação do leitor, a mediação pedagógica no ensino-aprendizagem da leitura e 

na formação do leitor, investigando o processo de ensino-aprendizagem das 

crianças (Pedagogia) e da Educação de Jovens e Adultos (Andragogia)” (CNPq, 

2012).  

Nesta linha foram concluídas as seguintes e continuam em andamento as seguntes: 

“Ler para e com Jovens e Adultos: uma proposta de Formação do Leitor - 

PIBIC/UERN”( 2 professores e 1 aluno bolsista); “O ensino de leitura na Educação 

de Jovens e Adultos: uma contribuição teórico-metodológica em favor da formação 

dos leitores (02professores e 02alunos) PIBIC/UERN”; “Formação de educadores 

mediadores de leitura na Educação Jovens e Adultos das escolas municipais de Pau 

dos Ferros/RN” - PIBIC/UERN”) – (01 professor e 01 aluno); “Memórias de leitura 

de pós-graduandos: textos e contextos na formação de leitores – PIBIC-CNPq” (04 

professores e 02 alunos bolsistas); “Textos e contextos na formação de leitores: um 

estudo das condições de produção da leitura em diferentes grupos sociais” financiada 

pela FAPERN (04 professores e 02 alunos); “Como (não) me constituí leitor(a): 

análise de eventos/práticas de leitura e das condições de sua produção - PIBIC-

CNPq” (01 professor e 03 alunos); “A dimensão formativa do professor-leitor em 

cursos de licenciaturas - I Fase – PIBIC-CNPq” (02 professores e 03 alunos);  “A 

dimensão formativa do professor-leitor em cursos de licenciatura - II fase – 
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PIBIC/CNPq;( 02 professores e 03 alunos) Em andamento, tem-se a pesquisa: 

“Disciplinas da Licenciatura voltadas para o ensino de Língua Portuguesa - 

PROJETO PROCAD/CAPES”: uma parceria entre a UFMA, USP e UERN (01 

professor, 03 alunos). 

b) Didática: teoria e prática de disciplinas específicas tem como objetivo 

desenvolver estudos acerca dos processos de ensinar/aprender nas diversas áreas do 

conhecimento (Linguagens, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais e 

Artes), tendo por base o planejamento escolar (Planos de Ensino, de Aulas e de 

Projetos Político-Pedagógicos), vistos como instrumentos mediadores da ação 

docente, bem como a mediação pedagógica pelo outro, os contratos didáticos 

(professores/alunos/alunos entre si) e as metodologias inovadoras presentes na ação 

educativa. Com as pesquisas concluídas: O Planejamento de Ensino nas Escolas 

Públicas do Ensino Fundamental (1º e 2º Ciclos): dos fundamentos teóricos dos 

planos à pedagogia que subjaz as práticas pedagógicas dos professores; Práticas 

docentes: uma proposta de colaboração nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5 

professores, 6 alunos, 1 bolsista); Planejamento de Ensino e Canto Popular: 

Possibilidades Didático-pedagógicas em Sala de Aula (01 professor, 02 alunos e 02 

bolsistas), que foi desenvolvida como proposta de pesquisa e extensão; 

“Planejamento e metodologias de ensino: análise do uso de recursos didáticos  em 

escolas da região do Alto Oeste Potiguar”; e uma que está em andamento (07 

professores, 3 alunos e 3 bolsistas) “A vida em verso e prosa” (05 professores, 11 

alunos e 01 bolsista). 

c) Educação, ética e linguagens em espaços escolares e não escolares tem como 

objetivos investigar as articulações entre os campos da educação, da ética e os 

processos de subjetivação que envolvem as diferentes formas de linguagem e que 

interpenetram o processo ensino-aprendizagem no âmbito dos espaços escolares e 

não escolares, com uma pesquisa concluída em 2012: “O acontecer da ética nos 

cursos de Pedagogia: tessituras e possibilidades de novos arranjos entre o ensinar e 

o aprender” (03 professores e 04 bolsistas).  
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5.1.2 Pós-Graduação  

   

O Departamento de Educação CAMEAM/UERN, comprometido com a qualidade da 

educação e, de forma específica, com a formação continuada dos egressos do Curso de 

Pedagogia e dos profissionais da educação básica da região do Alto-Oeste potiguar e demais 

municípios circunvizinhos de outros Estados (Ceará e Paraíba), defendendo uma política de 

pós-graduação voltada ao atendimento das reais demandas da região, mantém desde 2001 a 

oferta de um Curso pós-graduação lato sensu, parcialmente financiado pelos alunos.  

Os cursos ofertados até agora foram: Curso de Especialização em Educação com as 

temáticas: Alfabetização, Formação do Professor e Gestão do Sistema de Ensino (2001); 

Curso de Especialização em Educação com área de concentração em Formação do Educador 

(2003); Curso de Especialização em Formação do Educador, (2004); Curso de Especialização 

em Formação do Educador (2006) e Curso de Especialização em Formação do Educador 

(2007) e o Curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos (2009), cujo 

acompanhamento e a avaliação são de estrita responsabilidade da instituição.  

No semestre 2012.2 foi implementado um novo curso, aprovado pela PROPEG, 

intitulado “Educação e Linguagens para a Multiculturalidade”, cuja proposta busca investir na 

formação dos educadores comprometidos com a educação de uma cultura de reconhecimento 

e de respeito à multiculturalidade e aos direitos humanos, sejam estes vinculados à educação 

formal e/ou não formal.  

Pretende-se viabilizar a diversificação da oferta dos cursos, incentivando, 

preferencialmente, a criação de Cursos de Especialização de relevância imediata para o 

desenvolvimento econômico, social e institucional da nossa região articulados à produção 

científica, técnica e cultural dos grupos de pesquisa.  

 

5.1.3 Capacitação Docente 

 

A ampliação do quadro docente com títulos de mestre vem sendo uma conquista do 

Departamento expressa na absorção de docentes mestres ou com curso em andamento por 

meio dos concursos realizados. Esse fato contribui para o fortalecimento dos grupos de 

pesquisa e da pós graduação lato sensu, e aponta para o desenvolvimento de um Plano de 

Capacitação Docente voltado para uma política de formação de doutores a curto prazo, 

garantindo ainda a capacitação dos especialistas que já se encontram no quadro efetivo. 
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Quadro 14: Docentes do Departamento de Educação em processo de capacitação com 

liberação total 
DOCENTE NOME DO CURSO IES NÍVEL SAÍDA RETORNO 

Maria da Paz Cavalcante   PPGEd/Educação UFRN Doutorado 08/03/2010 08/03/2013 

Maria da Conceição Costa /Educação  USP Doutorado 08/08/2011 08/08/2014 

Fonte: PROPEG 

Ano Base: 2012 

 

Quadro 15: Docentes do Departamento de Educação em processo de capacitação sem 

liberação 

DOCENTE NOME DO CURSO IES NÍVEL(Ms. ou Dr.) MÊS-ANO 

DE INGRESSO 

Allan Solano Souza POSEDUC/Educação UERN MESTRADO 26/08/2011 

Diana Maria Leite Lopes Saldanha12 POSEDUC/Educação UERN MESTRADO 26/08/2011 

Francicleide Cesário de Oliveira Fontes POSEDUC/Educação UERN MESTRADO 26/08/2011 

Iandra Fernandes Pereira Caldas POSEDUC/Educação UERN    MESTRADO 26/08/2011 

Míria Helen Ferreira de Souza POSEDUC/Educação UERN    MESTRADO 03/09/2012 

Fonte: PROPEG 

Ano Base: 2012 

 

5.2 EXTENSÃO 

 

O Departamento de Educação vem se redimensionando no que tange às concepções 

e práticas da extensão universitária, no sentido de buscar a atender, não só as demandas do 

entorno social, mas a sua necessária articulação com as necessidades formativas do 

profissional da educação.  

Para isso, as atividades extensionistas devem ter caráter permanente e continuado, a 

exemplo da criação do Núcleo de Práticas Extensionistas em Educação em Direitos Humanos 

– NUEDH, cujo objetivo é desenvolver pesquisa, ensino e extensão no âmbito da educação 

em direitos humanos, articulados e indissociados, fugindo do caráter residual e pontual que, 

tradicionalmente, tem configurado as atividades extensionistas de cunho assistencialistas.  

As atividades de extensão que vêm se realizando no Departamento têm priorizado 

ações e estratégias junto aos profissionais da educação básica, no que diz respeito à formação 

e práticas pedagógicas.  Nesse sentido já foram desenvolvidos os seguintes projetos: 

a) Dialogando com as práticas educativas: possibilidades colaborativas entre escola e 

universidade ( 08 professores e 02 alunos); 

b) Direitos  Humanos em Tempos de Desumanização (05 professores e 06 bolsistas); 

c) Planejamento de Ensino e Canto Popular: possibilidades didático-pedagógicas em sala 

de aula (01 professor, 02 alunos e 02 bolsistas); 

                                                
12

 Liberada por um ano na reunião DE do dia 25/01/2012. 
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d) Educação Inclusiva: ensinando na diversidade (06 professores , 03 bolsistas, 01 

aluno). 

Atualmente, estão em desenvolvimento os seguintes projetos: 

a) Biblioteca Ambulante e Literatura na Escola (desde sua primeira edição em 2007 teve 

mais de 50 alunos, 25 professores e 12 bolsistas); 

b) A Educação em Direitos Humanos e os Desafios da Mediação Teórico-Prática na 

Formação de Educadores/as (06 professores, 03 bolsistas); 

c) A vida  em Canto  (até a sua 4ª.edição no ano de 2011, contou com 31 alunos 

envolvidos e 3 professores coordenadores ); 

d) Pedagogia Hospitalar: profissionalização do pedagogo em espaço não escolar (até 

meados de 2012 contou com 8 alunos e 8 professores). 

Parte desses projetos é financiada por órgãos como Banco do Nordeste, Governo 

Federal e Ministério da Educação, em parceria com organizações não-governamentais; outros 

com parceria com as Secretarias Municipais da Educação de municípios da região do Alto-

Oeste Potiguar. São projetos considerados de continuidade, que vêm se mantendo após cada 

etapa de conclusão e  concorrendo a novos editais. 

Diante disso, busca-se incentivar a realização de projetos de extensão que 

contribuam para a efetivação de políticas públicas vinculadas às questões mais urgentes da 

cidadania e que favoreçam a formação acadêmica; incentivar ações de extensão organizadas a 

partir de pesquisas ou como ponto de partida para a realização destas; realizar parcerias com 

instituições públicas e privadas, ampliando as possibilidades de realização das atividades de 

extensão; consolidar a Atividade Curricular em Comunidade; motivar a produção de 

metodologias de ensino e instrumentos didáticos que possam ser adotados nos cursos de 

licenciatura e na educação básica; estimular a publicação de artigos resultantes de práticas 

extensionistas e aprimorar a avaliação das ações realizadas. 

 

5.3 IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

O Departamento de Educação – CAMEAM/UERN tem o compromisso social e 

político de acompanhar e avaliar periodicamente a proposta formativa do Curso de Pedagogia, 

como mecanismo indispensável para refletir, teorizar e intervir com ações transformadoras 

nas práticas curriculares. 
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O caráter de inovação proposto no conjunto 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 grandes elencos de 

disciplinas operacionalizadas, de modo individual e compartimentalizado, numa constante 

prática contributiva para o esfacelamento do saber e as omissões de 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, 

acertando, errando, pesquisando. Trata-se de fomentar uma nova cultura formativa capaz de 

provocar mudanças lentas, porém, significativas em nosso cotidiano de trabalho.       

Nesse panorama, o Departamento de Educação instituiu e mantém desde o processo 

de construção do PPC a Comissão de Estudos Curriculares (CEC) com o objetivo de 

sistematizar, acompanhar e avaliar a implantação da proposta pedagógica. Para tanto, o 

Departamento de Educação estabelece conforme a Resolução nº 13/2012 CONSEPE, uma 

carga horária semanal de 2h para cada membro da CEC e para o Coordenador da CEC carga 

horária de 8h, de modo a viabilizar a real efetivação das atividades. 

A função destinada à CEC, não se confunde com atividades de ordem burocrática, 

embora esse aspecto permeie todas as ações propostas. O significado maior para a existência 

da CEC está em: 

a) Mobilizar todos os integrantes do Departamento de Educação para a necessária 

apreensão e efetivação desta proposta pedagógica; 

b)  Propor parceria de trabalho entre o Departamento de Educação e campos de Estágio;  

c)  Provocar vínculos de pesquisas entre a prática formativa, o Curso de pós-graduação 

lato-sensu e os Grupos de Pesquisa do Departamento de Educação; 

d)  Divulgar resultados avaliativos e experienciais da implementação curricular; 

e)  Propor o aperfeiçoamento da proposta curricular, à medida que possíveis deficiências 

forem surgindo.         

Mediante os objetivos elencados acima, as ações da CEC representa condição 

imprescindível à implantação desta proposta pedagógica, de forma a garantir, mediante 

acompanhamento e avaliações periódicas, reflexões e redimensionamento do saber-fazer 

curricular nas várias circunstâncias e espaços em que se desenvolverá sua proposta formativa. 
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As atividades da CEC tem se constituído em nosso Departamento como um processo 

constante e contínuo, envolvendo avaliações periódicas, no sentido de acompanhar a 

implantação do currículo, através de procedimentos, como: 

a) Os envolvidos nas áreas e subáreas correspondentes às disciplinas/componentes 

curriculares e atividades pedagógicas reúnem-se no início de cada semestre para 

apresentar e discutir na Congregação seus respectivos Planos de Curso que deverão ser 

apreciados pela plenária departamental e aprovados pela CEC. 

b) Durante o semestre letivo são realizadas reuniões pedagógicas da CEC com o objetivo 

de definir instrumentos específicos de acompanhamento e avaliação 

(professores/alunos); além de sistematizar os resultados e propostas à Congregação, e, 

ao mesmo tempo, orientar o andamento das atividades acadêmicas.  

c) Durante a implantação do PPCP, é realizada a avaliação formativa por meio do qual a 

CEC propõe medidas a serem discutidas junto à Congregação para mediar os possíveis 

problemas. 

d) Ao final do ano letivo é realizada avaliação geral, envolvendo alunos e professores, 

através de instrumentos específicos para discutir coletivamente os resultados de 

implementação do currículo e apontar possíveis (re) direcionamentos. 

A CEC juntamente com a Congregação do Departamento vem tentando pautar o 

acompanhamento e avaliação do currículo nas discussões de alguns indicadores tendo por 

base o diagnóstico da avaliação institucional do curso obtido por meio dos relatórios e 

seminários realizados pela Comissão Setorial de Avaliação, conforme elencados a seguir:   

a) Contexto: perfil do aluno ingressante; demandas de trabalho; tendências na evolução 

das áreas do conhecimento. 

b) Finalidades: objetivos, metas e diretrizes de trabalho; programas institucionais, 

políticas públicas; publicações. 

c) Funções: a) Administrativas: proposta de gestão, planos e programas, avaliação 

institucional, mecanismos de controle; b) Apoio: serviços de atendimento ao aluno, 

instalações, equipamentos, materiais; c) Base: processo de ensino-aprendizagem, 

relações professor-aluno, programas de ensino, avaliação do rendimento escolar.  

d) Resultados: a) padrão de desempenho terminal dos alunos; b) acompanhamento dos 

alunos formados; c) evasão (índices e causas); d) reprovações (índices). 

No entanto, é válido ressaltar que o Departamento de Educação reconhece que 

precisa sistematizar de forma mais efetiva as ações e diagnósticos realizados pela CEC para 

além das discussões, relatórios e encaminhamentos nas reuniões pedagógicas, no sentido de 
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formalizar publicação sobre o andamento de todo processo vivenciado, bem como 

institucionalizar junto à PROPEG pesquisa longitudinal sobre o acompanhamento desta 

proposta curricular, que na prática tem se constituído como um processo investigativo de 

pesquisa. 

No ano em curso, 2012, mediante o percurso de atualização do PPC, de 

reconhecimento do curso e com o propósito de atender aos instrumentos de avaliação 

institucional e melhorar o acompanhamento da proposta, a CEC ao mesmo tempo em que 

continua suas atividades, está sendo reestruturada para assumir um novo formato. Nosso 

Departamento já começa a discutir a constituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE), que 

deverá ser formado por um grupo permanente de docentes com atribuições de formulação e 

acompanhamento da proposta pedagógica do curso. 

Enquanto aguardamos a institucionalização do NDE pelos colegiados superiores da 

UERN, dialogamos na congregação o papel e a composição do NDE no processo de 

acompanhamento e avaliação curricular, no qual entendemos, conforme estabelece a Parecer 

CONAES de 14 de junho de 2010 e a Resolução nº 1 de 14 de junho de 

2010/CONAES/MEC, que o grupo de docentes que irá compor esse núcleo possa contribuir 

para construir a identidade do curso, seu desenvolvimento e consolidação.  

A proposição segundo os instrumentos avaliativos institucionais é que a equipe do 

NDE seja composta por um conjunto de 30% do corpo docente efetivo do Departamento de 

Educação, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral ou parcial, e em 

que 60% dos professores que constituem o NDE deverão possuir titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu e, destes, 40% têm título de Doutor e 40% 

atuarem ininterruptamente no curso desde o último ato regulatório.  

No entanto, é importante destacar que para além de cumprir os percentuais, conforme 

o Parecer CONAES de 14 de junho de 2010, para compor o NDE do curso é justo que se 

entenda e incentive o reconhecimento institucionalmente de docentes com perfil de elevada 

experiência docente e presença efetiva no desenvolvimento e consolidação do PPC, 

reconhecidos através de sua trajetória profissional, da produção de conhecimento na área, no 

desenvolvimento do ensino e nas demais dimensões acadêmicas, para que de fato se consolide 

a constante atualização, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico do curso.  
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6 REGULAMENTO DO CURSO 

 

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

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;  

 

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 50 (cinquenta). 
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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 pelas disciplinas e atividades de 

1.  Alfabetização e Letramento; 

6.  Antropologia e Educação; 

7.  Concepções e Práticas da Educação Infantil; 

8.  Concepções e Práticas de Educação de Jovens e Adultos 

9.  Corpo, Movimento e Ludicidade 

10.  Currículo; 

11.  Didática; 

12.  Educação Especial e Inclusão 

13.  Ensino de História; 

14.  Ensino de Geografia; 

15.  Ensino de Ciências; 

16.  Ensino de Matemática; 

17.  Ensino de Língua Portuguesa; 

18.  Ensino de Artes; 

19.  Estágio Supervisionado I; 

20.  Estágio Supervisionado II; 

21.  Estágio Supervisionado III; 

22.  Estrutura e Funcionamento da Educação Básica; 

23.  Estudos Acadêmicos Introdutórios I; 

24.  Estudos Acadêmicos Introdutórios II; 

25.  Estudos Acadêmicos Introdutórios III; 

26.  Fundamentos Socioeconômicos da Educação; 

27.  Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação; 

28.  Filosofia da Educação; 

29.  Gestão dos Processos Educativos; 

30.  História da Educação Brasileira; 

31.  Introdução à Pedagogia; 

32.  Língua Brasileira de Sinais; 

33.  Literatura e Infância; 

34.  Organização do Trabalho Acadêmico; 

35.  Pesquisa Educacional; 

36.  Política e Planejamento da Educação 

37.  Profissão Docente; 

38.  Psicologia da Educação I; 

39.  Psicologia da Educação II; 

40.  Sociologia da Educação; 

41.  Teorias Lingüísticas 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 

1. Educação em Direitos Humanos; 

2. Educação e Cidadania da Criança e do Adolescente 

3. Educação e Movimentos Sociais; 

4. Educação e Multiculturalidade; 
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5. Educação do Campo; 

6. Educação de Adultos e Cultura Popular; 

7. Financiamento da Educação; 

8. Laboratório de Monografia; 

9. Leitura, Escrita e Resolução de Problemas Matemáticos; 

10. Leitura, Produção de Texto e Análise Lingüística; 

11. Monografia 

12. Organização da Educação Municipal; 

13. Prática Pedagógica Programada I; 

14. Prática Pedagógica Programada II; 

15. Prática Pedagógica Programada III; 

16. Projetos Pedagógicos; 

17. Seminário Temático I; 

18. Seminário Temático II; 

19. Sexualidade e Relação de Gênero na Educação; 

20. Tecnologias e Mediação Pedagógica. 

 

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 nos anexos deste 

Regulamento. 

 

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. 

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 freqüência mínima de 75% da carga horária exigida; 
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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 do Departamento 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: 

I docência em espaços escolares e não escolares; 

II 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. 

 

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. 
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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: 

 Educação Infantil; 

 Anos iniciais do Ensino Fundamental; 

III- Educação de Jovens e Adultos; 

      IV- Gestão dos sistemas de ensino. 

 

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.  
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Capítulo III 

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 

I. situações problemas decorrentes dos conteúdos de ensino; 

II.situações de ensino e aprendizagem que evidenciem categorias conceituais nucleares 

inerentes às áreas de conhecimento; 

III.situações pedagógicas que busquem nas idéias dos clássicos respostas para suas 

interpretações; 

IV.situações que estabeleçam diferenças entre o ensino de conceitos, o ensino de 

procedimentos e o ensino de atitudes; 

V. situações que possibilitem a criação de variadas estratégias de ensino e aprendizagem; 

VI.situações que permitam o exercício de práticas avaliativas; 

VII.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 – é o sistema de rodízio 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. 

 

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. 
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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. 
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Título IV 

Do Estágio Supervisionado 

 

Capítulo I 

Da Caracterização 

 

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 as seguintes 

disciplinas: 

I- Estágio Supervisionado I desenvolvida no 5º período com a carga horária de 150 (cento e 

cinquenta) horas, 10 créditos; 

II- Estágio Supervisionado II desenvolvida no 6º período com a carga horária de 165 (cento e 

sessenta e cinco) horas, (11 créditos); 

III- Estágio Supervisionado III desenvolvida no 7º período com a carga horária de 165 (cento 

e sessenta e cinco) horas, 11 créditos.  

  

 

Capítulo II 

Do Campo de Estágio 

 

Art 39. As atividades de Estágio Supervisionado 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 relativas à gestão dos processos educativos 

serão desenvolvidas em espaços escolares e não escolares que demandem o trabalho 

pedagógico, devidamente autorizadas pelos órgãos competentes.  

 

Parágrafo único – o campo de estágio prioritariamente deverá ser na sede do curso e quando a 

sede não disponibilizar de vagas que atendam à demanda total do semestre deverão ser 

definidas cidades-pólos para esse atendimento.   
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Capítulo III 

Do Desenvolvimento das Atividades 

 

Art 41. As atividades relacionadas aos Estágios Supervisionados são assim distribuídas: 

 

I – O Estágio Supervisionado I 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 mas também na escola e na 

sua relação com a comunidade. 

II – O Estágio Supervisionado II consiste no desenvolvimento de práticas 

pedagógicas – execução de projetos - que propiciem situações e experiências práticas que 

aprimorem sua formação e atuação profissional, preferencialmente vinculado a sala de aula. 

III - O Estágio Supervisionado III possibilita ao aluno 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.  

 

Art 42. As atividades de orientação em sala de aula destinam-se a: 

I – discussão dos princípios básicos e a importância do Estágio Supervisionado para a 

formação profissional; 

II- oferecer subsídios teóricos  e metodológicos para a prática da docência e da gestão dos 

processos educativos  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 de projetos de intervenção 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. 
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Art 45. As atividades 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 infraestrutura, 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; 

II- propor assinatura de instrumento legal, tendo em vista as competências da Universidade e 

da instituição campo de estágio; 

III- providenciar, junto ao Departamento de Educação 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 chefia 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. 
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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, na Educação de Jovens e Adultos 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 a elaboração do plano ou projeto de estágio a ser desenvolvido 

durante as fases do estágio; 

II - orientar os alunos quanto a 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; 

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 adotados pela Resolução de estágio 

nº 36/2010-CONSEPE; 

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; 
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IV - requerer à Coordenação de Estágio, em casos especiais devidamente justificado e 

comprovado, o adiamento ou antecipação do estágio; 

V - executar as atividades e tarefas de cada fase do estágio, mediante observação e 

cumprimento de normas e procedimentos metodológicos adotados pela Resolução de estágio 

nº 36/2010-CONSEPE;  

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 é uma atividade obrigatória para a conclusão do 

curso de Pedagogia e pertence ao Núcleo de Diversificação de Estudos. 

 

Art 53. O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo habilitar o aluno a utilizar 

metodologia científica adequada à elaboração de um trabalho monográfico que contribua para 

o seu desenvolvimento profissional. É componente do núcleo de aprofundamento e 

diversificação, de caráter obrigatório e possui carga horária de 120 horas/aula, o 

correspondente a 8 créditos. 

 

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.  A Monografia é orientada por professores pertencentes 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 da Monografia publicar a relação dos professores que orientarão 

os alunos no início de cada semestre letivo em que o componente for ofertado. 
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Parágrafo único – os professores designados são denominados de orientadores. 

 

Art 57. Cada professor orientador deve ter entre 02 (dois) ou 03 (três) alunos, podendo chegar 

ao máximo de 05 (cinco), sendo atribuída a carga horária de 02 (duas) horas por orientando. 

 

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 da monografia, 

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 da monografia. 

 

 

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 da monografia será por meio de defesa pública. 

 

Capítulo IV 

Da Entrega 

 

Art 63. A monografia 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. 
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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. 

 

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 da monografia será obtida pela média aritmética simples das notas atribuídas 

individualmente pelos professores examinadores. 

 

Art 68. A nota considerada mínima para aprovação da monografia 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, o que significa que deverá efetuar nova matrícula no 

referido componente curricular. 

 

Parágrafo único - não haverá revisão da nota da monografia. 

 

Art 69. Na avaliação da monografia, é considerado: 

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 da Monografia 

 

Art 70. A coordenação da monografia 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 da monografia: 

I- zelar pelo cumprimento destas normas, divulgando-as para os alunos inscritos no 

componente; 
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II- elaborar e divulgar a lista dos alunos com seus respectivos orientadores na primeira 

semana de início do semestre letivo; 

III- elaborar antes 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; 

VII- receber, distribuir e entregar à secretaria da unidade toda a documentação relativa ao 

desenvolvimento da monografia, 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 da monografia 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, conseqüentemente, 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. 
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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. 

 

Art 76. Os tipos de atividades, os critérios de pontuação e os requisitos documentais de 

comprovação encontram-se no anexo 03 (três) deste regulamento. 

 

 

Das Disposições Gerais 

 

Art 77. 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 78. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela plenária do Departamento 

de Educação cabendo recurso às instâncias imediatamente superiores. 
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ANEXO 01 AO REGULAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

DEMONSTRATIVO DO FLUXO CURRICULAR 

 

I – PRIMEIRO PERÍODO 

 
 

CÓDIGO 

 
DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 

semanal 

 

CH 

TOTAL 

 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301051-1 Introdução a Pedagogia 04/04 60 - 60 - - 

0301055-1 Organização do Trabalho 

Acadêmico 

04/04 60 - 60 - - 

0301050-1 Antropologia e Educação 04/04 60 - 60 - - 

0301048-1 Fundamentos Sócio-

Econômicos da Educação 

04/04 60 - 60 - - 

0301049-1 Fundamentos Histórico-

Filosóficos da Educação 

04/04 60 - 60 - - 

0301900-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios I: Universo 

Acadêmico e Profissional   

01/01 15 - 15 - - 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária  

21/315   

 

II – SEGUNDO PERÍODO 
 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 
 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301053-1 Psicologia da Educação I 04/04 60 - 60 - - 

0301054-1 Filosofia da Educação 04/04 60 - Fundamentos  

Histórico-

Filosóficos da 

Educação  

60 - - 

0301008-1 Sociologia da Educação 04/04 60 - Fundamentos 

Sócio-

Econômicos  

da Educação 

60 - - 

0301012-1 História da Educação 

Brasileira 

04/04 60 - 60 - - 

0301034-1 Pesquisa Educacional    04/04 60 - 60 - - 

0301901-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios II: 

Repertório de Leituras  

01/01 15 - 15 - - 

0301903-1 Práticas Pedagógicas 

Programadas I  

03/03 45 - 15 - 30 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

24/360   
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III- TERCEIRO PERÍODO 

 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 
 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301056-1 Psicologia da Educação II  04/04 60 - Psicologia da 

Educação I 

60 - - 

0301057-1 Profissão Docente 04/04 60 - 60 - - 

0301015-1 Política e Planejamento da 

Educação 

04/04 60 - 60 - - 

0301071-1 Estrutura e Funcionamento 

da Educação Básica 

04/04 60 - 60 - - 

0301058-1 Teorias Lingüísticas e 

Alfabetização 

04/04 60 - 60 - - 

0301902-1 Estudos Acadêmicos 

Introdutórios III: 

Possibilidades 

Investigativas no 

Contexto Educativo 

Local 

01/01 15 - 15 - - 

0301904-1 Práticas Pedagógicas 

Programadas II  

03/03 45 - 15 - 30 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

24/360   

 

 

IV – QUARTO PERÍODO 

 
 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301009-1  Didática  04/04 60 - Psicologia da 

Educação II 

60 - - 

0301059-1 Currículo  04/04 60 - 60 - - 

0301060-1 Alfabetização e 

Letramento 

04/04 60 - Teorias 

Lingüísticas e 

Alfabetização 

60 - - 

0301061-1 Gestão dos Processos 

Educativos 

04/04 60 - Política e 

Planejamento 

da Educação 

60 - - 

0301062-1 Concepções e Práticas de 

Educação Infantil 

04/04 60 - 60 - - 

0301905-1 Práticas Pedagógicas 

Programadas  III  

03/03 45 - 15 - 30 

 Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

23/345   
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V – QUINTO PERÍODO 

 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 
 
CH TOTAL 

 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301102-1 Ensino de História 04/04 60 - Didática    60 - - 

0301103-1 Ensino de Geografia 04/04 60 - Didática    60 - - 

0301163-1 Ensino de Ciências 04/04 60 - Didática    60 - - 

0301075-1 Educação Especial e 

Inclusão 

04/04 60 - 60 - - 

0301907-1 Seminário Temático I 04/04 60 - 45 15 - 

0301099-1 Estágio Supervisionado I   10/150  - Pesquisa 

Educacional  

- Currículo 

 

45 - 105 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

30/450   

 

VI – SEXTO PERÍODO 

 

VII – SÉTIMO PERÍODO 

 
 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301068-1 Ensino de Arte 04/04 60 - Didática 60 - - 

0301069-1 Concepções e Práticas da 

Educação de Jovens e 

Adultos  

04/04 60 - 60 - - 

0301070-1 Corpo, Movimento e 

Ludicidade  

04/04 60 - 60 - - 

- Optativa 04/04 60 - 60 - - 

0301906-1 Laboratório de  

Monografia 

03/03 45 - 15 30 - 

 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDADE 

 

CR/CH 
 

CH 

TOTAL 

 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301065-1 Ensino de Matemática 04/04 60 - 

Didática    

60 - - 

0301066-1 Ensino de Língua 

Portuguesa 

04/04 60 - 

Didática    

60 - - 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 04/04 60 - 60 - - 

0301067-1 Literatura e Infãncia  04/04 60 - 60 - - 

0301908-1 Seminário Temático II 04/04 60 - 45 15 - 

0301100-1 Estágio Supervisionado II  11/165  Didática 

Estágio 

Supervisionad

o I 

45 - 120 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

31/465   
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0301101-1 Estágio Supervisionado 

III 

11/165 

 

 Estágio 

Supervisionado 

II 

45 - 120 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

30/450   

 

VIII – OITAVO PERÍODO 

 
 

CÓDIGO 

 

DISCIPLINA/ATIVIDAD

E 

 

CR/CH 

 

CH TOTAL 
 

PRÉ-

REQUISITO 

DISTRIBUIÇÃO  CH 

Sala 

de 

Aula 

Extra 

Sala   

Campo 

Atuação 

0301072-1 Tecnologias e Mediação 

Pedagógica 

04/04 60 - 60 - - 

0301093-1 Educação em Direitos 

Humanos 

(Aprofundamento em 

Educação e Formação 

Cidadã em Práticas 

Educativas Escolares e 

Não-Escolares) 

 

04/04 

 

60 

 

- 

 

60 

- - 

0301090-1 Educação e 

Movimentos Sociais 

(Aprofundamento em 

Educação e Formação 

Cidadã em Práticas 

Educativas Escolares e 

Não-Escolares) 

 

04/04 

 

60 

 

- 

 

60 

- - 

0301094-1 Educação do Campo 

(Aprofundamento em 

Educação e Diversidade) 

04/04 60 - 60 - - 

0301095-1 Educação de Adultos e 

Saberes da Cultura 

Popular 

(Aprofundamento em 

Educação e Diversidade)  

04/04 60 - 60 - - 

- Optativa   04/04 

 

60 - 60 - - 

 Monografia 08/120  Laboratório de 

Monografia 

- 120 - 

Total Geral dos Créditos e da Carga 

Horária 

24/360
13

 

  

 
 

 

 

 

                                                
13

 Já justificado somatório em nota de rodapé 8. 
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ANEXO 02 AO REGULAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

DEMONSTRATIVO DOS QUADROS DE EQUIVALÊNCIA CURRICULAR 

 

QUADRO 01: EQUIVALÊNCIA ENTRE O CURRÍCULO PROPOSTO E O EXISTENTE 

Currículo em vigor para ingressantes a 

partir de 2007.1 

Currículo em vigor para ingressantes até 

2006.2 

CÓDIGO DISCIPLINA/ATIVIDADE CR/CH CÓDIGO DISCIPLINAS CR/CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

0301006-1 Organização do Trabalho 

Científico 

04/60 

0301052-1 Organização e Princípios 

da Pesquisa em Educação  

04/60 

0401059-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0601031-1 Metodologia do Trabalho 

Acadêmico 

04/60 

0701091-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0703035-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0705002-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0805035-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

0901003-1 Metodologia do Trabalho 

Científico 

04/60 

 

0301008-1 

 

Sociologia da Educação 

 

04/60 

0301036-1 Fundamentos da Educação 04/60 

0702058-1 Educação, Sociedade e 

Cultura 

04/60 

0301012-1 História da Educação 

Brasileira 

04/60 0301039-1 Organização da Educação 

Brasileira 

04/60 

 

0301034-1 

 

Pesquisa Educacional    

 

04/60 

0701022-1 Metódos e Técnicas de 

Pesquisa Social I 

04/60 

0701023-1 Métodos e Técnicas em 

Pesquisa Social II 

04/60 

 

 

0301053-1 

 

 

Psicologia da Educação I 

 

 

04/60 

0301017-1 Psicologia da Educação 06/90 

0301018-1 Psicologia da 

Aprendizagem 

04/60 

0301041-1 Psicologia Aplicada à 

Educação 

04/60 

0301104-1 Psicologia da Educação 04/60 

 

0301054-1 

 

Filosofia da Educação 

 

04/60 

0301004-1 Filosofia da Educação I 04/60 

  0702032-1 Filosofia da Educação 04/60 

   0704036-1 Filosofia da Educação 04/60 

0301056-1 Psicologia da Educação II 04/60 0301043-1 Psicologia de 

Desenvolvimento e da 

Aprendizagem da Criança 

04/60 

0301058-1 Teorias Lingüísticas e 

Alfabetização 

04/60 0401056-1 Fundamentos Lingüísticos 

para Alfabetização 

04/60 
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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 

   0301010-2 Didática 04/60 

0301009-1 Didática 04/60 0301038-1 Didática Geral, 04/60 

0301042-1 Introdução à Didática 03/45 

0501070-1 Instrumentos 

Metodológicos do 

Processo Ensinar/Aprender 

04/60 

0801063-1 Didática da Matemática 04/60 

0301059-1 Currículo  04/60 0301020-1 Currículo da Educação 

Infantil e Séries Iniciais 

04/60 

0301060-1 Alfabetização e 

Letramento 

04/60 0301022-1 Processo de Alfabetização 04/60 

0301062-1 Concepções e Práticas de 

Educação Infantil 

04/60 0301016-1 Princípios da Educação 

Infantil 

04/60 

0301075-1 Educação Especial e 

Inclusão 

04/60 0301021-1 Educação Especial 04/60 

0301102-1 Ensino de História 04/60 0301025-1 Ensino de Historia 04/60 

0301103-1 Ensino de Geografia 04/60 0301029-1 Ensino de Geografia 04/60 

0301065-1 Ensino de Matemática 04/60 0301027-1 Ensino da Matemática I 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 

08/120 

0301067-1 Literatura e Infância  04/60 0401058-1 Literatura Infantil 04/60 

0301068-1 Ensino de Arte   04/60 0401057-1 Arte e Educação     04/60 

0301069-1 Concepções e Práticas da 

Educação de Jovens e 

Adultos 

04/60 0301033-1 Educação de Jovens e 

Adultos 

04/60 

0301072-1 Tecnologias e Mediação 

Pedagógicas 

  04/60 0801073-1 Informática na Educação   04/60 

   0805026-1 Informática na Educação   04/60 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano Base: 2008 

 

QUADRO 02: COMPONENTES 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 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 04/60 

0301100-1 Estágio Supervisionado II 11/165 
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0301908-1 Seminário Temático II 04/60 

0301070-1 Corpo, Movimento e Ludicidade 04/60 

0301079-1 Leitura, Escrita e Resolução de Problemas Matemáticos 04/60 

0301080-1 Projetos  Pedagógicos 04/60 

0301078-1 Financiamento da Educação 04/60 

0301083-1 Educação e Cidadania da Criança e do Adolescente 04/60 

0301096-1 Leitura, produção de texto e análise linguística 04/60 

0301098-1 Relações de Gênero e Sexualidade na Educação 04/60 

0301081-1 Educação e Multiculturalidade 04/60 

0301082-1 Organização da Educação Municipal 04/60 

0301101-1 Estágio Supervisionado III 11/165 

0301906-1 Laboratório de Monografia 03/45 

0301093-1 Educação em Direitos Humanos 04/60 

0301090-1 Educação e Movimentos Sociais 04/60 

0301072-1 Tecnologias e Mediação Pedagógica 04/60 

0301094-1 Educação do Campo 04/60 

0301095-1 Educação de Adultos e Saberes da Cultura 04/60 

0301077-1 Monografia 08/120 

- Atividades Integradoras 06/100 

Fonte: PROEG/UERN 

Ano Base: 2008 

 

ANEXO 03 AO REGULAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INTEGRADORAS 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 

COM CARGA 

HORÁRIA POR 

ATIVIDADE  

 

LIMITE DE 

PARTICIPAÇÃO 

POR ATIVIDADE 

Documentos 

comprobatórios/Emissão 

- Participação em 

Projetos de Iniciação 

Científica (bolsista ou 

voluntário) 

20 2 projetos Declaração/PROPEG 

-Participação em 

Atividades de Iniciação 

à Docência (PIBID  e 

PIM, voluntário ou 

bolsista) 

20 2 projetos Declaração/PROEG 

- Participação em 

Discussão de Grupo de 

Pesquisa 

10 Até 5 vezes Declaração/Líder do grupo 

- Participação em 

Projetos de Extensão 

(Bolsista ou voluntário) 

20 2 projetos Declaração/PROEX 

- Apresentação de 

Trabalho em Evento 

Científico (local, 

regional, nacional e 

internacional) 

20 2 trabalhos Certificado/Coordenação do 

evento 

- Participação em Evento 

Científico (local, 

regional, nacional e 

internacional) 

10 Até 5 vezes Certificado/Coordenação do 

evento 

- Participação em 05 Até 3 vezes Certificado/Coordenação do 
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Palestras evento 

- Publicações (revista, 

jornais, livros, outros) 

20 2 publicações Texto com o ISSN 

- Participação em 

Eventos Artístico-

Culturais 

05 Até 3 vezes Certificado/Coordenação do 

evento 

- Participação em 

Minicurso ou Ciclo de 

Palestras 

10 Até 5 vezes Certificado/Coordenação do 

evento 

- Participação Ativa em 

Comissões Internas do 

Curso 

10 Até 5 vezes Declaração/Chefia do 

departamento 

- Outro 05 Até 3 vezes Consultar coordenação da 

CEC ou Orientação 

Acadêmica. 

Fonte: Comissão de Estudos Curriculares CAMEAM 

Ano Base: 2012 
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