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 1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
 

Esta é a versão final do Projeto Pedagógico para o Curso de Licenciatura em 

Pedagogia a ser implementado na Faculdade de Pedagogia do Campus Universitário de 

Castanhal, Unidade Acadêmica da Universidade Federal do Pará. O documento é 

resultado de um conjunto de articulações coletivas e está sintonizado com as exigências 

legais em vigor, bem como com os desafios sociais, científicos, éticos, locais e globais, 

colocados para a formação de pedagogos amazônidas, do Nordeste do Pará, diante do 

cenário social contemporâneo.  

O projeto representa o resultado de mais de um ano de discussões e reflexões 

envolvendo professores, alunos, técnicos e instituições parceiras empenhadas em 

construir um desenho curricular do Curso sintonizado com as exigências da educação 

atual e do contexto sócio-cultural da região. Assim, nos empenhamos em afirmar um 

desenho e um fluxo curricular ao Curso de Pedagogia atendendo a interconexão entre o 

local e o global, o uno e o múltiplo. 

              A presente reestruturação atende aos anseios por mudanças no Curso de 

Pedagogia suscitadas pelos sujeitos que fazem parte desta Unidade que formularam 

críticas, proposições e alternativas ao projeto pedagógico implantado no ano de 1999. A 

necessidade de rever e de propor mudanças tornou-se presente, nos últimos anos, 

especialmente pela incorporação de novas demandas educativas e sociais, 

continuamente colocadas aos processos de formação dos profissionais de educação, bem 

como pelas reivindicações das instituições organizadas que demandam uma formação 

comprometida, competente e sólida. 

O processo de Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, 

do Campus Universitário de Castanhal, teve como ponto de partida as propostas 

elaboradas nas reuniões do Colegiado do Curso em 2006 e estendeu-se pelo ano de 

2007, tendo sido realizados eventos como: encontros, audiências públicas com a 

participação da comunidade acadêmica, egressos do curso, agências empregadoras, 

Secretaria de Educação Municipal de Castanhal; Unidade Regional de Educação de 

Castanhal; Fórum em Defesa da Escola Pública; Associação Nacional pela Formação 

dos Profissionais Educação – ANFOPE; Serviço Social do Comércio – SESC; Serviço 

Social da Indústria – SESI; Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - SENAC; 

Escolas Particulares e outros parceiros que compõem os Sistemas de Educação do 

Município de Castanhal, da Capital e do Nordeste Paraense, bem como suscitou a 
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aplicação e socialização de instrumentos de coleta de dados junto a todas as turmas de 

Pedagogia do Campus de Castanhal.  

Vale ressaltar que, durante toda essa trajetória, a Comissão de reformulação 

junto com a coordenação do Curso manteve-se aberta às sugestões e contribuições de 

docentes, discentes, palestrantes, convidados e debatedores. Contamos, ainda, com a 

participação de sujeitos dos demais cursos de Licenciaturas do Campus que estavam 

vivenciando a sistemática de reformulação, bem como foram divulgados resultados 

parciais do trabalho à Comunidade Acadêmica, especialmente a discentes e docentes do 

Curso. Importante ressaltar o papel dos representantes discentes que integraram a 

Comissão, pois tiveram participação ativa e efetiva no decorrer das várias etapas do 

trabalho. 

O propósito que situou as várias ações teve como eixo basilar a construção de 

um projeto pedagógico fundamentado em um conjunto de pressupostos teóricos e 

metodológicos atualizados e articulados a uma formação que privilegie ao graduando a 

dimensão humana e humanizadora (FREIRE, 2000) e lhe permita ser sujeito de um 

processo educativo, em que os saberes e os fazeres se inter-relacionem, se 

complementem de forma sólida e integrada na formação de profissionais competentes e 

compromissados em compreender e intervir na sua realidade histórica. Este perfil de 

profissional exige o pressuposto da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão; Universidade como lócus da formação profissional do professor(a) em 

Pedagogia; da articulação teoria e prática; da educação continuada e a consonância com 

os marcos legais pertinentes.  
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2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 
 
 O curso de Pedagogia foi instituído no Brasil pelo Decreto-Lei nº 1.190 de 4 de 

abril de 1939, no bojo da organização da Faculdade Nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil. 

 Na Universidade Federal do Pará o Curso de Pedagogia foi instalado em Belém, 

em sessão solene realizada no dia 28 de Outubro de 1954, com uma configuração inicial 

que tinha como objetivo, nos três primeiros anos, a formação do bacharel e, no último 

ano, a licença para o exercício do magistério secundário e normal (esquema 3 + 1). Essa 

configuração do curso estendeu-se até o início da década de 1960. O curso foi 

novamente regulamentado em 1962, com o objetivo de formar profissionais para 

funções não-docentes do setor educacional e professores para as Escolas Normais.  

Em 1969, ocorreu a terceira regulamentação do curso, que passou a oferecer a 

formação de profissionais para os cursos normais e para o trabalho de supervisão, 

administração, inspeção e orientação nas escolas e nos sistemas escolares. No âmbito da 

UFPA, o parecer 02/69 do CONSEP alterou a organização curricular do Curso de 

Pedagogia implantando as habilitações em Administração Escolar, Orientação 

Educacional e Supervisão Escolar, formando profissionais que deveriam ser 

qualificados tanto para a docência quanto para o exercício de funções técnicas da 

atividade educacional. Nos meados da década de 1980, as discussões levadas a efeito 

pelo Colegiado de Pedagogia (Belém) subsidiaram uma nova proposta de reestruturação 

do curso consubstanciada na Resolução 1.234/85 – CONSEP.  

Em 1994 o Curso de Pedagogia foi implantado, em caráter permanente, em 

todos os campi da UFPA. Mais de uma década depois da reestruturação ocorrida em 

1985, após processo de avaliação desencadeado a partir de 1994, com sua culminância 

em 1999, a resolução 2.669/99-CONSEP define a atual estrutura curricular do curso. 

Desse modo, são assumidos como princípios curriculares: o trabalho pedagógico como 

eixo da formação; sólida formação teórica; a pesquisa como forma de 

conhecimento e intervenção na realidade social; trabalho partilhado e coletivo; 

trabalho interdisciplinar; articulação teoria-prática e flexibilidade curricular. 

O curso se desenvolve, presentemente, com uma organização nuclear definida 

em um núcleo básico, um núcleo de conteúdos específicos e um núcleo eletivo, 

constituídos de disciplinas, seminários, estágios, monitoria, participação em eventos da 

área educacional, projetos de ensino, pesquisa e extensão, além de outras atividades 
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admitidas e validadas pelo Colegiado do Curso. A partir desse projeto curricular os 

profissionais são formados com a perspectiva de atuação na docência em diferentes 

níveis de ensino: Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio – modalidade Normal – nas disciplinas de formação pedagógica, além da gestão 

e coordenação do trabalho pedagógico e atuação em espaços educativos não-formais. 

Em sua trajetória histórica, o Curso de Pedagogia do Campus Universitário de 

Castanhal sempre abarcou a formação de profissionais da educação nessa região, 

gerando benefícios diretos para o desenvolvimento do nordeste paraense. O curso, 

contudo, era antes ofertado pelo Centro de Educação, no formato intervalar. Mas, no 

ano de 1994, foi implantado em caráter permanente e atualmente é um curso 

consolidado, contando com um corpo docente composto por 19 (dezenove) 

profissionais da educação, sendo 17 (dezessete) efetivos e 02 (dois)  substitutos, bem 

como por 2 (dois) técnicos no quadro de Recursos Humanos, sendo 01 efetivo e outro 

cedido pela Prefeitura Municipal de Castanhal.  

O Curso de Pedagogia está intrinsecamente articulado a missão da Universidade 

Federal do Pará de responder aos desafios de gerar, difundir e aplicar conhecimentos na 

formação de profissionais da educação na região Norte. Desse modo, a Pedagogia é 

entendida tanto como campo de formação de educadores, quanto como ciência capaz de 

articular o saber acadêmico, a pesquisa e o domínio da prática docente com as diferentes 

funções do trabalho pedagógico e dos processos educativos requeridos pelos espaços 

escolares e não escolares, visando à melhoria da qualidade da educação e, por 

conseguinte, da vida do ser humano amazônida.  

O desenho curricular em vigor até o ano de 2008 está pautado na resolução Nº 

2669/99 – Conselho Superior de Ensino e Pesquisa - CONSEP/UFPA e visa a formação 

de profissionais da educação qualificados para o exercício da docência, em diferentes 

níveis de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Normal) e 

modalidades (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação do Campo) 

e para o exercício das funções de gestão, coordenação em ambientes escolares, não 

escolares e nos sistemas de ensino. O referido curso está estruturado em três diferentes 

núcleos, que são: o Núcleo Básico, composto de 1.590 (um mil, quinhentos e noventas) 

horas, o Núcleo Específico com 1.260 (um mil, duzentos e sessenta) horas e o Núcleo 

Eletivo com 350 (trezentos e cinquenta) horas. Além de que, os saberes experiências e 

as vivencias acadêmicas são valorizados através do fornecimento de créditos em 
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atividades independentes, sendo o graduando estimulado a participar ativamente da 

construção de sua qualificação profissional.  

Atualmente o Curso de Pedagogia do Campus Universitário de Castanhal 

contabiliza 370 (trezentos e setenta) graduandos, em 09 (nove) turmas, sendo seis (06) 

ofertadas no período letivo extensivo e 03 (três) turmas no intensivo. Destas, duas são 

ofertadas no Campus Universitário de Castanhal e outra na cidade de Colares, em 

convênio com aquele município. Atendendo ao Programa Reuni a Faculdade de 

Pedagogia ofertará mais duas turmas em 2011, em Castanhal, cada uma com 40 alunos.  

 
 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO  

 
 

 Nome do Curso: Licenciatura em Pedagogia 

 Forma de Ingresso: Processo Seletivo Anual 

 Número de Vagas: 80 vagas 

 Turno de Funcionamento: Manhã/Tarde/Noite 

 Modalidade de Oferta: Presencial 

 Título Conferido: Pedagogo 

 Duração do Curso: 4,5 anos 

 Carga Horária: 3.330 (Três mil trezentos e trinta horas) 

 Período Letivo: Intensivo e Extensivo 

 Regime Acadêmico: Seriado 

 Formas de oferta de atividades: Modular e Paralela 

 Atos Normativos do Curso: Decreto de reconhecimento do curso: nº 35.456 de 

04/05/1954; Resolução do PPC anterior: 2669/99; Resolução CNE/CP nº 1 de 

15/5/2006. 

 Avaliações Externas: ENADE/PROEG 
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3 DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO 
 
3.1 Fundamentos Norteadores 

 

Compreende-se que o Curso de graduação em Pedagogia – Licenciatura - do 

Campus Universitário de Castanhal, pauta-se na indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, visando a formação para o exercício integrado da docência, da 

gestão dos processos educativos escolares e não escolares e da produção e difusão do 

conhecimento humanizador, cientifico e tecnológico do campo educacional.      

A atual proposta pedagógica se adéqua à reafirmação do compromisso com os 

processos formativos humanizadores, voltados para o fortalecimento de uma educação 

contemporânea de qualidade e com compromisso social na perspectiva de contribuir 

para a construção de um mundo mais humano, propiciando ao graduando uma visão 

ampla da diversidade do fenômeno educativo.  

Nesta dimensão, o curso tem como princípios curriculares: o trabalho docente 

como eixo basilar da formação, caracterizado como processos e práticas de produção, 

organização, difusão e apropriação de conhecimentos que se desenvolvam em espaços 

educativos escolares e não–escolares; a sólida formação teórica compreendida como 

um arcabouço composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 

fundamentados na interdisciplinaridade, na contextualização histórica e na articulação 

entre a teoria e a prática; a pesquisa como forma de apropriação do conhecimento e 

intervenção na realidade sociocultural; o trabalho co-partilhado e coletivo; a 

flexibilidade curricular e a pertinência e relevância social, ética e estética.  

Esses princípios aliados à diversidade sociocultural do país, da região 

amazônica e do nordeste paraense visando à melhoria da qualidade do processo 

educativo e da realidade social dessa região. 

O pedagogo, enquanto profissional preparado para intervir em diferentes 

situações apresentadas pela realidade educacional brasileira tem o exercício da 

docência voltado à educação infantil; às séries iniciais do ensino fundamental; à gestão 

e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral; à elaboração, execução e 

acompanhamento de programas e atividades educativas.  

Para tanto, necessita de uma formação teórica consolidada, pautada na 

diversidade de conhecimentos voltados à área de atuação profissional visando à 

compreensão da complexidade da prática educativa para o exercício da profissão, tendo 

por pressuposto que a docência constitui sua identidade básica, à qual se agrega a de 

profissional preparado para atuar em diferentes espaços onde o fenômeno educativo se 
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manifesta, bem como, na organização e na gestão educacional, conforme propõe o 

Artigo 64, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96. 

Diante da necessidade de repensar a formação do educador a partir de 

referenciais humanos, sociais e políticos acreditamos na construção da identidade 

política dos sujeitos numa sociedade globalizada, dinâmica e complexa enquanto base 

de um processo contínuo na formação do pedagogo. Corroboramos com a idéia de que a 

constituição identitária do sujeito se fortalece na relação consigo mesmo e no encontro 

com o outro. 

Os desafios postos às instituições formadoras são complexos, porém possíveis 

de serem superados, pois segundo Freire (2006) a educação possibilita a construção de 

um projeto de sociedade mais humana. Nesse sentido, a escola ocupa lugar de destaque 

como lócus de cultura e conhecimento na e para a sociedade. Entretanto, a formação do 

pedagogo tem sido alvo de amplos debates, posto que, na conjuntura sócio-política-

econômica, onde a educação perpassa setores sociais e organizacionais, o pedagogo 

também tem sido requisitado para garantir cada vez mais a qualidade de serviços para a 

população cujo fazer pedagógico transversaliza-se no universo de outros segmentos 

sociais formais e não-formais. 

Do ponto de vista legal, as exigências colocadas para a formação do pedagogo 

embasam-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº. 9394/96, a qual 

ressalta: 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade normal. 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 
 

Tal medida é reforçada na Resolução CNE/CP nº. 01 de 15/5/2006 a qual 

estabelece e institui as Diretrizes Nacionais para a graduação em Pedagogia na 

modalidade Licenciatura, bem como na formação do pedagogo arquitetada a partir da 

docência, entendida como ação educativa que se constitui no processo ensino-

aprendizagem, na produção de conhecimentos e na gestão de contextos educativos, na 

perspectiva da gestão coletiva e democrática que se desdobra em função técnica-

pedagógica. Desta forma, a docência firma-se como espinha dorsal no Curso nas 
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modalidades de ensino previstas na LDB e destaca que o Pedagogo atuará em outras 

áreas que requeiram os conhecimentos pedagógicos. 

Nesse sentido, procura-se manter no projeto pedagógico o espírito de interação 

e da ampliação dos saberes e fazeres pedagógicos. Tal equilíbrio pressupõe o 

enriquecimento da experiência acadêmica dos graduandos, na medida em que favorece 

as oportunidades de circulação de conhecimentos entre Escolas, Faculdades, ou mesmo 

de outras Universidades Públicas, movimentos sociais, organizações não 

governamentais e outros. 

 
 
3.2 Objetivo do curso 

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus Universitário de Castanhal 

objetiva formar o profissional de educação, professor-pedagogo em nível superior para 

exercer funções do Magistério/Docência na Educação Infantil; nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental; nos cursos de Educação Profissional; nas áreas de serviço e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais os conhecimentos pedagógicos sejam requisitos 

pertinentes às atividades docentes que, segundo o CNE/CP nº. 5/2005 compreendem a 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino escolar e em 

projetos e experiências educativas não-escolares, englobando o planejamento, execução, 

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

produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em 

contextos escolares e não-escolares. 

 
 
3.3  Perfil do profissional a ser formado 
 

            O pedagogo formado pela Faculdade de Pedagogia, Campus Universitário de 

Castanhal – UFPA estará habilitado para atuar no magistério com: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental (Séries Iniciais, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Profissional, Educação Especial), bem como na gestão de sistemas e instituições de 

ensino, em termos de planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação dos 

sistemas de ensino e dos processos educativos formais e não formais e na produção e 

difusão de conhecimento científico e tecnológico do campo educacional.  
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3.4  Tempo de integralização / duração do curso.  

A duração do curso será de 04 anos e meio, tendo como tempo máximo de 

integralização 07 (sete) anos. No curso a carga horária deverá ser de 3.330 (três mil, 

trezentos e trinta) horas de efetivo trabalho acadêmico, sendo 960 (novecentas e 

sessenta) horas do Núcleo de Estudos Básicos, 2.100 (duas mil e cem) horas do Núcleo 

de Aprofundamento e Diversificação de Estudos e 270 (duzentas e setenta) horas do 

Núcleo de Estudos Integradores. 

 

3.5 Competências e habilidades. 
 

 

A construção de competências e habilidades requeridas ao pedagogo se 

consolida pelo acúmulo das experiências formativas que permitem o desenvolvimento 

de uma dinâmica curricular voltada ao exercício da autonomia e da criatividade, 

definidas ao longo do percurso acadêmico. Nesse sentido, acreditamos ser relevante um 

processo formativo que busque referenciais e a complementaridade entre teoria-prática e 

reflexão-ação-reflexão na perspectiva de considerar um conjunto de habilidades 

demandadas pela nova concepção do profissional da educação no Brasil e no mundo. 

Ao pedagogo são requeridos conhecimentos e habilidades gerais de ser, sentir, 

pensar, escutar, conviver com o outro, lidar de forma crítica e criativa com o fenômeno 

educativo, com as tecnologias contemporâneas, ter iniciativa para resolver problemas, 

capacidade para tomar decisões, ser autônomo, estar em sintonia com a realidade 

contemporânea, ter responsabilidade social, ser capaz de fruir esteticamente a literatura, 

as artes e a natureza. E, acima de tudo, atuar com ética e compromisso com vistas à 

construção de uma sociedade justa, democrática e cidadã.  

Para tanto, é imprescindível que o currículo do Curso de Pedagogia 

desencadeie a construção de conhecimentos e habilidades específicas entre as quais: 

 
 Dominar conhecimentos do campo teórico–investigativo da educação, do 

desenvolvimento do trabalho pedagógico com base na articulação teoria-prática; 

 Compreender princípios teórico-metodológicos do ensino da(s) área(s) de 

conhecimento que se constitua(m) objeto da prática pedagógica; 

 Conhecer e aplicar diferentes procedimentos didático-metodológicos para o 

ensino das linguagens: Língua Portuguesa; Matemática, Ciências, História, 



 12

Geografia, Artes, Educação Física, LIBRAS, Informática de forma 

interdisciplinar e adequada ao desenvolvimento humano; 

 Compreender, cuidar e educar crianças da Educação Infantil, de forma a 

contribuir para o seu desenvolvimento nas múltiplas dimensões, entre outras, 

física, psicológica, intelectual e social; 

 Fomentar o desenvolvimento, em suas múltiplas dimensões, e as aprendizagens 

de crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como dos sujeitos 

que não tiveram oportunidade de escolarização em idade própria; 

 Trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem 

em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

 Identificar as múltiplas formas de organização do ensino e seus elementos 

fundantes, articulado às ações dos diversos setores da instituição em torno de 

projetos coletivos;  

 Organizar projetos educativos capazes de potencializar metodologias e recursos 

pedagógicos no processo de aprendizagem em espaços escolares e não escolares; 

 Desenvolver estratégias de gestão pedagógica, empregando metodologias, 

recursos e técnicas diversificadas tendo como eixo norteador a gestão 

democrática; 

 Compreender, elaborar, executar e avaliar planos de ação pedagógica 

relacionados ao processo de organização e coordenação desenvolvido em 

ambientes escolares e não escolares;  

 Entender e implementar processos de avaliação, interna e/ou externa, das ações 

educativas e dos atores sociais envolvidos no trabalho pedagógico;  

 Desenvolver trabalho coletivo, com a interação dos alunos, pais e/ou 

responsáveis e demais profissionais nas instituições escolares e não escolares; 

 Assessorar professores, alunos e pais para a concretização de um processo 

educativo comprometido com a formação cidadã, profissional e humana, que 

promova e favoreça as relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade; 

 Desenvolver trabalhos em equipe, estabelecendo diálogo entre as diversas áreas 

do conhecimento e os diferentes tipos de saberes; 

 Capacitar para a realização e incorporação das ações pedagógicas à diversidade 

cultural, étnica, sexual e religiosa, demonstrando consciência da diversidade e 

respeito às diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
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faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras;  

 Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

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

 Compreender o desenvolvimento de processos de pesquisa científica, incluindo 

a habilidade de selecionar abordagens, procedimentos e instrumentos de 

investigação das problemáticas educacionais; 

 Articular resultados de investigações com a prática, visando ressignificá-la, 

engendrando posturas investigativas, integrativas e propositivas em face de 

realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 

sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras;  

 Estudar e aplicar criticamente a legislação educacional e outras determinações 

legais que lhe compete implantar, executar, avaliar e/ou encaminhar; 

 Compreender as implicações da utilização de recursos tecnológicos, de 

multimídia e computacionais como meios auxiliares, seu uso e aplicabilidade 

nos processos educativos. 

 

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO  

4.1 Considerações Iniciais 

Este projeto pauta-se no princípio de que nenhum currículo esgota-se em si 

mesmo, tampouco é algo pronto e acabado. De acordo com Silva (1995, p. 184) a 

definição de currículo compreende “o conjunto de todas as experiências de 

conhecimento proporcionadas aos/às estudantes”. Desta maneira, o currículo diz 

respeito não somente à organização de conteúdos a serem ensinados, como também 

engloba todas as relações que atravessam o processo dessa organização, desde a escolha 

sobre o que priorizar no âmbito do ensino, até a decisão sobre quem determina esses e 

outros aspectos que comporão o processo ensino-aprendizagem como um todo.  

Nesse sentido, cabe reconhecer que nenhum currículo, como nenhum fato ou 

aspecto no campo educacional, é desprovido de intencionalidade. A intencionalidade de 

uma proposta curricular precisa ser explícita e reconhecida. Partindo desse princípio, 

procura-se explicitar as concepções que orientam a elaboração do presente projeto 

curricular. Sua intenção maior é a de contribuir para consolidar os esforços realizados 

por docentes e discentes da Faculdade de Pedagogia, do Campus Universitário de 
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Castanhal/UFPA, em prol da institucionalização de procedimentos e práticas que 

expressem uma visão integrada do conhecimento pedagógico e da formação do 

pedagogo. Assim, este projeto prioriza a relação e não a hierarquização entre teoria e 

prática; ensino e aprendizagem; professor e aluno; política educacional e prática 

pedagógica; gestão administrativa e cultura institucional. 

A Faculdade de Pedagogia do Campus Universitário de Castanhal/UFPA 

apresenta um desenho curricular organizado em núcleos, dimensões e componentes 

curriculares, sendo os núcleos e as dimensões os elementos lógicos norteadores da 

formação e materializados através de atividades curriculares, estágios curriculares, 

estágios profissionais, vivências em laboratórios de pesquisa, experiências em 

monitoria, participação em eventos na área de educação, participação em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, além de outras atividades relevantes à formação inicial do 

educador e do pesquisador em educação.  

   Três grandes núcleos norteiam a organização curricular: Núcleo de Estudos 

Básicos, com 960 (novecentas e sessenta) horas, Núcleo de Aprofundamento e 

Diversificação de Estudos, com 2.100 (duas mil) horas, e Núcleo de Estudos 

Integradores, com 270 (duzentas e setenta) horas.  

    O primeiro denominado - Núcleo de Estudos Básicos - compreende o estudo 

de teorias, princípios e concepções oriundas de diferentes áreas do conhecimento, 

pertinentes ao campo da Pedagogia, que permitem a compreensão das implicações 

epistemológicas que incidem no fenômeno educativo, assim como, possibilitam a 

aproximação com temas relevantes para a compreensão do perfil profissional do 

pedagogo, dos compromissos e desafios da educação enquanto uma prática inclusiva e 

humanizadora; dos aspectos normativos da educação escolar e dos conhecimentos, 

saberes, atitudes e procedimentos fundamentais ao trabalho acadêmico.  

    Este núcleo expressa o compromisso com uma sólida formação teórica e a 

afirmação da universidade enquanto lócus de experiências formativas fundamentais ao 

exercício da docência, através da articulação entre docência e trabalho científico. O 

Núcleo de Estudos Básicos divide-se em duas dimensões: Fundamentos do Trabalho 

Pedagógico e Fundamentos do Trabalho em Pesquisa Científica, tendo por 

componentes curriculares:   

 Filosofia e Educação I   

 Filosofia e Educação II  

 História da Educação 

 História da Educação Brasileira e da Amazônia 
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 Sociologia da Educação 

 Psicologia da Educação 

 Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento 

 Desenvolvimento Humano, Aprendizagem e Educação  

 Antropologia Educacional 

 Corporeidade e Educação  

 Legislação Educacional 

 Didática e Formação Docente 

 Fundamentos da Educação Inclusiva 

 Tecnologia, Informática e Educação 

 Fundamentos Epistemológicos das Ciências 

 Fundamentos Metodológicos do Trabalho Científico e Acadêmico  

 

O segundo - intitulado Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de 

Estudos - compreende os conhecimentos voltados às áreas de atuação do pedagogo, 

relacionando o estudo das diferentes demandas do trabalho pedagógico, da ação docente 

e as experiências de trabalho de campo na educação em ambientes escolares e não 

escolares.  Inclui ainda os campos específicos do saber pedagógico, como o estudo dos 

fundamentos teórico-metodológicos do processo educativo, a organização e gestão da 

educação na sua diversidade e as ações no campo da pesquisa em educação. 

Este núcleo se divide em quatro dimensões, a saber: Formação de Professores - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (Séries Iniciais e EJA); Organização e Gestão 

do Trabalho Pedagógico em Ambientes Escolares e Não-Escolares e Formação em 

Pesquisa Educacional, tendo como elementos curriculares: 

 Estágio de Introdução ao Campo Educacional 

 Estágio de Docência na Educação Infantil  

 Estágio de Docência no Ensino Fundamental: Séries Iniciais 

 Estágio de Docência na Educação de Jovens e Adultos 

 Estágio na Gestão, Orientação e Coordenação Pedagógica Escolar  

 Estágio em Pedagogia Não Escolar 

 Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação Infantil 

 Psicogênese da Linguagem Oral e Escrita 

 Ludicidade e Educação 

 Processos de Ensino e Letramento 
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 Motricidade Humana na Educação  

 Avaliação da Aprendizagem 

 Planejamento e Organização do Ensino-Aprendizagem 

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Português 

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Matemática 

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Ciências 

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de História 

 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Geografia 

 Didática 

 Fundamentos do Ensino de Arte-Educação  

 LIBRAS 

 Ética, Estética e Trabalho Pedagógico 

 Currículos e Programas 

 Planejamento Educacional 

 Avaliação Educacional  

 Gestão e Organização de Sistemas e Unidades Educacionais 

 Sociedade, Estado, Trabalho e Educação 

 Política Educacional 

 Estatística Aplicada à Educação 

 Pedagogia em Ambientes Escolares  

 Pedagogia em Ambientes Não-Escolares 

 Metodologia da Pesquisa em Educação 

 Laboratório de Pesquisa I 

 Laboratório de Pesquisa II 

 Trabalho de Conclusão de Curso 

Os Núcleos de Estudos Básicos e de Aprofundamento e Diversificação de 

Estudos serão obrigatórios e, portanto, comuns ao percurso acadêmico dos alunos do 

curso de Pedagogia, buscando consolidar os valores que norteiam a formação proposta, 

no caso a docência, enquanto base da formação do profissional da educação; a pesquisa 

enquanto forma crítica e criativa de apropriação do conhecimento e intervenção na 

realidade sociocultural; o trabalho co-partilhado, coletivo e democrático e a pertinência 

e relevância social, ética, estética e política das ações pedagógicas.  

Esses valores expressam o anseio de uma formação para autonomia intelectual, 

compreendendo o aluno enquanto um sujeito participativo e em processo de 
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profissionalização, o que coloca ao desenho curricular a exigência de espaços 

assumidamente de autonomia, que permitam ao graduando inferir sobre o seu caminho 

acadêmico e formativo. É nesta perspectiva de possibilitar ao educando assumir a 

responsabilidade por delinear seu perfil profissional, que o desenho curricular proposto 

utiliza duas grandes estratégias de flexibilização: o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) e o Núcleo de Estudos Integradores. 

O terceiro - nomeado Núcleo de Estudos Integradores - compreende atividades 

teórico-práticas capazes de propiciar o enriquecimento curricular em temáticas 

relevantes acerca da conjuntura educacional e de interesse específico dos alunos. 

Desta forma o Núcleo de Estudos Integradores, de caráter eletivo e optativo, 

define a diversificação da formação, sendo desenvolvido através do estudo de tópicos 

temáticos realizados no âmbito do próprio curso ou através de outras atividades 

curriculares, tais como: disciplinas de outras áreas de conhecimento, monitoria, 

participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, estágios profissionais, cursos 

em áreas afins, participação em eventos científicos na área da educação, publicação de 

trabalhos científicos, entre outras, desde que regulamentadas e validadas pela Faculdade 

de Pedagogia. 

Este núcleo possui três dimensões norteadoras: Tópicos Eletivos de 

Aprofundamento; Atividades Independentes de Aprofundamento e Integração e 

Tópicos Optativos de Integração Curricular, compreendendo uma carga horária total 

de 270 (duzentas e setenta) horas, que pode ser integralizada de maneira diferente 

dependendo das escolhas realizadas pelo discente ao longo de seu percurso acadêmico. 

Compõe este núcleo:  

 Tópicos Eletivos de Aprofundamento: composto por duas disciplinas de 45 

(quarenta e cinco) horas de caráter eletivo referentes aos seguintes tópicos 

temáticos: Educação do Campo; Educação Ambiental; Educação de Jovens e 

Adultos; Formação de Professores na Educação Infantil; Coordenação e 

Gestão de Ambientes Escolares, relevantes à conjuntura sócio-cultural e às 

próprias dimensões específicas do currículo, possibilitando o aprofundamento em 

uma das áreas de atuação do pedagogo. O aluno poderá creditar a carga horária 

destinada a este elemento curricular, no caso 90 (noventa) horas, com créditos 

obtidos em disciplinas de outras áreas do conhecimento e de disciplinas realizadas 

em outras instituições de ensino superior desde que o período de realização seja 

compatível com o do ingresso no curso, ou seja, o aluno deverá ter realizado o 

curso dentro do período que compreende sua formação na Pedagogia. 
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 Atividades independentes de aprofundamento e integração: composto pela 

participação do aluno em atividades de ensino, pesquisa e extensão e pela realização 

de estágios profissionais fora da carga horária das disciplinas de prática de ensino e 

estágio supervisionado, bem como pela experiência didática como professor (a) 

regente em qualquer nível ou modalidade de ensino, desde que esta extrapole 

01(um) semestre de efetivo trabalho; pela participação em eventos e cursos na área 

de educação e áreas afins; pela participação em projetos sociais ou culturais de 

caráter educativo e em atividades de intercâmbio que possuam temáticas educativas 

como foco. A carga horária e os créditos destinados a este componente totalizam 

120 (cento e vinte) horas. Poderá ainda ser concedida pela participação do aluno em 

disciplinas do Tópico Eletivo de Aprofundamento quando extrapolarem às 90 

(noventa) horas obrigatórias deste, e nas atividades do Tópico Optativo de 

Integração Curricular quando extrapolarem às 60 (sessenta) horas obrigatórias deste, 

bem como pelos créditos de disciplinais realizadas em outros cursos de graduação e 

em outras instituições de ensino superior, durante o período de realização do curso 

de pedagogia.  

 Tópicos Optativos de Integração Curricular: apresenta atividades curriculares de 

60 (sessenta) horas sobre temáticas de interesse dos alunos e professores. Possui 

uma organização curricular mais flexível do que os elementos dos Tópicos Eletivos 

de Aprofundamento, pois não especifica o tema a ser debatido. Assim, a cada 

período letivo os docentes podem ofertar, sempre em acordo e dentro das condições 

da Faculdade, cursos sobre temas de interesse dos alunos e professores, ligados ou 

não às temáticas educativas. Esses cursos podem ser ministrados pelos docentes ou 

pelos alunos (desde que seja coordenada ou tenha seu mérito avaliado por um 

docente e não esteja vinculada as disciplinas de prática de ensino ou ao estágio 

supervisionado) possuem matricula aberta a comunidade acadêmica e a demais 

interessados fora da instituição. A carga horária total deste componente só poderá 

ser creditada pela participação do aluno em atividades de extensão universitária, seja 

na qualidade de participante ou de ministrante. 

                 Este não ficará confinado aos anos finais do curso de pedagogia, ao contrário, 

deverá ser realizado pelo aluno ao longo dos anos que compreendem sua formação 

inicial no curso de Pedagogia. A dinâmica que se busca imprimir é a de concomitância 

entre os elementos curriculares obrigatórios e os eletivos e optativos, permitindo aos 

discentes um real exercício de autonomia.  
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     Pelo exposto, o Núcleo de Estudos Integradores possui um duplo objetivo: 

atender aos interesses e necessidades individuais dos alunos e garantir maior 

dinamicidade ao curso, mantendo-o em sintonia com as temáticas emergentes, ao 

propiciar um espaço para a criação e o ensaio que se fundamenta na tríplice missão 

universitária: pesquisa-ensino-extensão.  

Esta tríplice missão é ainda afirmada no presente desenho curricular, 

apresentado abaixo, através de outras estratégias que ocorrem ao longo dos elementos 

obrigatórios do curso, entre as quais se destacam a Prática de Ensino e o Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC).  

 
 
 
4.2 Trabalho de Conclusão de Curso 
 
   

Em linhas gerais, o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – no Curso de 

Pedagogia orienta-se nas determinações legais explicitadas no Capítulo III, seção IV, 

dos artigos 92 a 96, do Regulamento de Graduação, aprovado pela resolução nº 

3.633/CONSEPE, de 18.02.2008. 

Ressalta-se que a Faculdade de Pedagogia está em fase de discussão e 

construção de uma resolução interna que possa normatizar e instruir melhor os 

procedimentos mais específicos relacionados à concepção, desenvolvimento e 

apresentação do TCC. 

Entretanto, compreende-se esta atividade como uma produção escrita, de caráter 

técnico-científico, obrigatória para a obtenção do grau de Licenciado em Pedagogia. 

Objetiva aprofundar a formação dos alunos em temáticas específicas, emergidas a partir 

dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso, compreendido como um exercício inicial do 

graduando na pesquisa cientifica e como um momento de produção acadêmica relevante 

para afirmação da universidade enquanto espaço de produção de conheciemntos, 

permite ao mesmo o aprofundamento téorico em temas de seu interesse,  

complementando a sua formação.  

 Para a elaboração do TCC é assegurada uma carga horária de 60 (sessenta) 

horas. A elaboração do projeto é discutida em atividades curriculares na dimensão dos 

Fundamentos do Trabalho em Pesquisa Científica e Formação em Pesquisa 

Educacional, ou seja, a partir do 4º semestre do curso.  
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Para a orientação do trabalho a Direção da Faculdade designará 1 (um) professor 

orientador, sendo que este professor poderá assumir até no máximo 4 (quatro) trabalhos 

por turma.  

O orientador deverá ser preferencialmente do curso de Pedagogia. Não havendo 

a Faculdade possibilidade de atender a solicitação do aluno, observado previamente o 

objeto de estudo do mesmo e o Plano individual de Trabalho Docente, a Faculdade 

poderá solicitar orientador de outra Faculdade ou Campi. 

Os TCCs deverão ser desenvolvidos individualmente e, em casos excepcionais, 

também poderão ser desenvolvidos em dupla, devidamente justificados e aceitos pelo 

Conselho da Faculdade 

Para a inscrição no TCC o aluno deverá preencher formulário próprio e 

encaminhar à Faculdade.  

Os temas deverão ser relevantes, da preferência do discente e devem estar em 

consonância com os conteúdos vinculados ao curso. Ao escolher o tema, objeto do 

trabalho, o aluno deverá caracterizar, de forma clara, o que pretende desenvolver e 

como este está vinculado com a prática do licenciado em Pedagogia e atender os 

requisitos: tema, justificativa, problematização, referencial teórico, metodologia, 

cronograma e bibliografia. 

O TCC deverá ser defendido em sessão pública, perante banca examinadora 

constituída de, no mínimo, dois membros, sendo um deles, obrigatoriamente, o 

orientador, que presidirá a sessão. 

 

4.3 Estágio Supervisionado 

 
O Estágio Supervisionado em consonância com os Artigos 76 a 91, da Seção III 

do Capítulo III da Resolução nº 3.633/CONSEPE, de 18.02.2008, que trata do Estágio 

Curricular, constitui-se como componente obrigatório para a integralização do curso de 

Pedagogia. Terá início a partir do 4º período letivo e objetivará proporcionar ao aluno o 

contato como o ambiente real de trabalho, no sentido de mobilizar e aplicar seus 

conhecimentos teóricos e práticos à realidade contextual, sob orientação adequada. 

Levando em consideração o que dispõe a Resolução CNE/CP nº 1 de 15/5/2006 o 

Estágio no curso de Pedagogia tem a carga horária total de 360 horas. 

No Curso de Pedagogia o Estágio Supervisionado é constituido pelas disciplinas 

Estágio de Introdução ao Campo Educacional, Estágio de Docência na Educação 

Infantil, Estágio de Docência no Ensino Fundamental: Séries Iniciais, Estágio de 
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Docência na Educação de Jovens e Adultos, Estágio na Gestão, Orientação e 

Coordenação Pedagógica Escolar e Estágio em Pedagogia Não Escolar. É entendido 

como momento de síntese criadora do ensino, pesquisa e extensão e marca o contato 

crítico com os diferentes espaços de inserção profissional do Pedagogo. Esse contato 

será efetivado através de diferentes procedimentos tais como: estudos do cotidiano, 

pesquisa-ação, organização de grupos de discussão, grupos focais, história de vida, 

análise de projetos pedagógicos e outros documentos relevantes, pesquisa qualitativa e 

quantitativa de questões suscitadas no campo, dentre outros.  

Desta forma, ao finalizar o Estágio os alunos deverão revelar a competência em 

relação ao planejamento, organização e gestão do trabalho pedagógico nos ambientes 

escolares e não escolares, bem como em relação ao desenvolvimento da dimensão da 

docência.  

Ressalta-se que de acordo com o Art. 78 da Resolução N. 3.633 de 18 de 

fevereiro de 2008, o estágio para fins de registro será considerado obrigatório ou não 

obrigatório, prescindindo o segundo de acompanhamento docente. O estágio não 

obrigatório desde que seja na área de atuação do pedagogo poderá ser admitido como 

atividade curricular. 

No curso de Pedagogia as disciplinas que constituem o Estágio deverão ser 

ministradas por dois professores para que haja uma melhor orientação e 

acompanhamento dos alunos. 

 

4.4 Atividades Complementares 

 

As Atividades complementares são compreendidas como atividades de caráter 

teórico e prático capazes de propiciar o enriquecimento curricular da formação do 

educador enfocando temáticas relevantes acerca da conjuntura educacional e outros 

eixos temáticos de interesse do graduando. 

              Desta forma serão efetivamente realizadas no contexto do Núcleo de Estudos 

Integradores, o qual possui três dimensões norteadoras que são: o Tópicos Eletivos de 

Aprofundamento; as Atividades Independentes de Aprofundamento e Integração e os 

Tópicos Optativos de Integração Curricular, compreendendo uma carga horária total de 

270 (duzentas e setenta) horas, podendo ser vivenciada e integralizada de maneira 

diferente dependendo das escolhas ao longo de seu percurso. De caráter eletivo e 

optativo, definindo significativamente a diversificação da formação, uma vez que é 

realizada via aprofundamento de estudo de tópicos temáticos realizados no âmbito do 
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próprio curso ou através de outras atividades curriculares como: disciplinas de outras 

áreas de conhecimento, monitoria, participação em projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, estágios profissionais, cursos em áreas afins, participação em eventos 

científicos na área da educação, publicação de trabalhos científicos, entre outras, desde 

que regulamentadas e validadas pela Faculdade de Pedagogia. 

 

4. 5 Articulação ensino, pesquisa e extensão 

 

O curso de Pedagogia tem como pressupostos a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão como componentes essenciais à formação dos graduandos. A 

interação entre esses aspectos deverá ser presença em todas as disciplinas objetivando 

enriquecer o conteúdo trabalhado. 

Ressaltamos que os eixos estruturantes de ensino, pesquisa e extensão estão 

imbricados em todos os Núcleos do curso.  

O processo de ensino-aprendizagem será construído por professores e alunos 

mediante a pesquisa (bibliográfica e de campo) de temas e problemas inerentes aos 

componentes curriculares, bem como será consubstanciado por reflexões desenvolvidas 

a partir de ações extensionistas, que não apenas socializarão os construtos teóricos ou os 

conhecimentos científicos produzidos na universidade para a comunidade, mas que 

extrairá da própria comunidade saberes empíricos e científicos, já que podemos, 

também, por meio da extensão, realizar a pesquisa científica.  

De forma específica, os fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa 

científica serão focalizados em disciplinas da Dimensão “Formação em Pesquisa 

Educacional” que somam a carga horária de 240 horas, distribuídas ao longo do curso. 

As linhas de pesquisa serão criadas de acordo com a formação e o interesse de estudo 

dos docentes do curso. 

A pesquisa se efetivará na medida em que os professores do curso elaborarem 

projetos ou criarem grupos de estudo e pesquisa vinculadas às referidas linhas, 

possibilitando a inserção dos graduandos nos referidos projetos ou grupos de estudos, 

tanto como voluntários quanto como bolsistas remunerados. No momento a Faculdade 

de Pedagogia possui 4 projetos de pesquisa. 

A extensão somará 13% da carga horária total do curso, que corresponde a 424 

horas, devendo se materializar em atividades desenvolvidas nas disciplinas dos diversos 

núcleos de estudos assegurados no projeto do curso. Dessa forma, cada disciplina do 
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curso deverá alocar no mínimo 8 horas para a realização, pelos graduandos e sob a 

coordenação do professor da referida disciplina, de atividades de extensão universitária.  

A extensão, enquanto elemento fundamental ao diálogo da universidade com a 

realidade na qual se encontra, é garantida neste currículo em todos os seus núcleos, 

sendo uma orientação que permeia todos os elementos curriculares. Além do mais o 

Curso de Pedagogia tem tradição em Projetos e Programas de Extensão no Campus de 

Castanhal que podem viabilizar ainda mais a inserção dos graduandos nas atividades 

extensionistas. 

Atualmente a Faculdade de Pedagogia possui 1 programa de extensão formado 

por 3 projetos e mais 6 projetos de extensão independentes do programa mencionado. 

 

5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E PLANEJAMENTO DO 
TRABALHO DOCENTE 
  

Os procedimentos metodológicos a serem utilizados pelos docentes em sala de 

aula serão planejados no contexto do Plano de Curso, levando em consideração a 

natureza da disciplina, a carga horária teórica e prática determinada para a mesma e, 

principalmente, as competências e habilidades a serem construídas pelos alunos naquela 

atividade ou componente curricular. 

Técnicas como aula expositivo-dialogada, leitura individual e coletiva dos 

textos, seminários, painel integrado, júri simulado, relatos de experiências de outros 

profissionais, dentre outras, serão algumas das alternativas metodológicas que deverão 

ser utilizadas pelos professores. Também serão solicitadas aos alunos atividades de 

caráter mais prático ou procedimental tais como: elaboração e realização de mini-

cursos, elaboração e realização de oficinas, planejamento e realização de palestras, 

mesas redondas, seminários, projetos pedagógicos de intervenção, pesquisa de campo 

de caráter exploratório com socialização de dados ou informações, elaboração de cartas 

e diários de aprendizagens, memoriais de vida e formação, análise de história oral etc, 

tendo em vista a construção de habilidades e competências nos vários campos de 

atuação do pedagogo.  

Nessas atividades de caráter prático, principalmente, se visualiza de forma 

concreta, a relação entre ensino, pesquisa e extensão e a unidade entre teoria e prática 

tão buscada nos cursos de formação de professores. 

Quanto ao Planejamento do Trabalho Docente, seguindo o explicitado na 

Resolução 3.633/CONSEPE de 18.02.08 o curso de Pedagogia adota o planejamento e a 
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avaliação como procedimentos necessários e permanentes da organização curricular e 

do processo ensino-aprendizagem conforme artigo 6º e 102 da citada resolução. 

Nesse sentido, o planejamento do trabalho docente visa dinamizar o processo de 

formação acadêmica respaldada pelo Projeto Pedagógico do curso, possibilitando a 

articulação necessária aos componentes do ensino-aprendizagem. Estrategicamente a 

cada inicio de semestre os docentes se reunirão para planejar as atividades curriculares 

do curso, permitindo assim, a troca de experiências, a socialização de saberes, em fim a 

formação continuada dos docentes do referido curso. 

 
 
 
6. INFRA-ESTRUTURA 
 
6. 1 Humana 
 

O corpo docente do curso de Pedagogia é composto por 19 professores, sendo 17 

efetivos e 02 substitutos, assim distribuídos por titulação: 2 especialistas, 14 mestres e 3 

doutores, conforme mostra o quadro abaixo.  

Ressalta-se que dentre esses 19 docentes, 9 estão cursando doutorado, alguns já 

em faze de conclusão.  

 
Nº DOCENTES TITULAÇÃO FUNÇÃO VÍNCULO CH 
01 Adriano Sales dos S. Silva Mestre Professor/Coor

d. Do Campus 
Efetiva 40 - DE 

02  Ana Lúcia Bentes Dias Mestra Professora Efetiva 40 - DE 
03 Assunção José Pureza 

Amaral 
Doutor Professor Efetivo 40 - DE 

04 Carlos Renilton Freitas  Mestra Professor Efetivo 40 - DE 
05 Cláudia do Socorro Gomes Mestra Professora Efetiva 40 - DE 
06 Dário Azevedo dos Santos Mestre Professor Efetivo 40 - DE 
07 Débora Alfaia da Cunha Mestra Professora Efetiva 40 - DE 
08 Eula Lima Nascimento Mestra Professora Efetiva 40 - DE 
09 Ghislaine Dias da Costa Mestra Professora Efetiva 40 - DE 
10 João Batista Santiago Especialista Professor Efetivo  40 - DE 
11 João Manoel Malheiros Doutor Professor Efetivo 40 - DE 
12 Luis Carlos de Carvalho Mestre Professor Efetivo 40 - DE 
13 Luizete Cordovil Ferreira 

da Silva 
Mestra Professora Efetiva 40 - DE 

14 Maria Edilene da Silva  Mestra Professora Efetiva 40 - DE 
15 Madison Rocha Ribeiro Mestre Prof./Diretor da 

Faculdade 
Efetivo 40 - DE 

16 Rosivaldo Amorin Mestre Professor Efetivo 40 - DE 
17 Theodomiro Gama Júnior Doutor Professor/Vice 

Diretor 
Efetivo 40 - DE 
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6.2 Física 
  

O curso funciona no espaço físico do Campus Universitário de Castanhal que 

disponibiliza os seguintes espaços e materiais para o funcionamento do curso: 

- salas de aula: o Campus disponibiliza 02 (duas) salas de aula por turno no 

período extensivo e 02 no período intensivo para o funcionamento do curso. As salas de 

aula são bem claras, possuem ar condicionado e quadro magnético. 

- Laboratório de informática: o campus disponibiliza 01 (um) laboratório de 

informática com 20 (vinte) computadores para as atividades de pesquisa e impressão de 

trabalhos acadêmicos, não atendendo assim as expectativas acadêmicas da Faculdade, 

haja vista que o referido laboratório é utilizado por todos os outros cursos do Campus de 

Castanhal. Entretanto, cabe informar que está sendo construído mais um laboratório de 

uso geral no espaço do Campus de castanhal;  

- Auditório: 01 (um) auditório com 200 (duzentos) lugares, onde são realizadas 

as atividades como encontros, palestras, Workshop, seminários, dentre outros;  

- Biblioteca: 01 (uma) biblioteca com um acervo expressivo de obras referentes 

ao curso de Pedagogia, sendo 1507 títulos da área, totalizando 3.752 exemplares, além 

de obras de títulos afins;  

- Secretaria Acadêmica e Administrativa: o Campus disponibiliza 01 (uma) 

pequena sala para funcionamento da secretária acadêmica e administrativa da Faculdade 

de Pedagogia, com linha telefônica, 3 computadores, 2 armários, 3 mesas, balcões e 

material de expediente. 

 - Espaço para reunião de grupo de estudo/projeto de pesquisa, ensino e 

extensão: A Faculdade de Pedagogia não dispõe de espaço físico específico ao 

desenvolvimento de reuniões ou momento de estudo das equipes técnicas dos projetos 

de ensino, pesquisa e extensão. Recentemente foi inaugurado o Prédio de Atividades 

Multidisciplinares onde funciona o Programa de Extensão Grupo de Estudo Educação 

na Terceira Idade – GETI, mas que abriga também outras atividades do Campus de 

Castanhal, não suprindo assim todas as necessidades da Faculdade nessa área. 

 - Sala de multimeios: A Faculdade de Pedagogia não dispõe. 

18 Eliza de Nazaré Pereira Mestra Professora Substituta 40 
19 Wilza Pinho de Moraes Especialista Professora Substituta 40 

TÉCNICOS   
01 Betânia Nazaré Ferreira  Ensino Médio Secretária Cedida  40H 
02 Washington Luis Silva Graduado Secretário Efetivo 40H 
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 - Sala Para Professores: A faculdade de pedagogia não dispõe, apesar de estar 

sendo construído no Campus sede em torno de 45 gabinetes duplos de professores e 1 

gabinete para cada diretor e vice diretor de Faculdade. 

 O curso disponibiliza ainda de 2 datashows, 1filmadora, 2 retroprojetores, 3 

computadores padrões, 4 notebooks, quadros magnéticos etc. 

 Vale ressaltar que as salas de aula, o laboratório de informática, a biblioteca, o 

prédio de atividades multidisciplinares são de uso comum de todos os cursos oferecidos 

no campus de Castanhal. Em razão da grande quantidade de alunos, funcionários e 

docentes que utilizam esses espaços, faz-se necessária a construção de espaços 

específicos dessa natureza para o atendimento qualitativo da Faculdade de Pedagogia. 

 Outro aspecto a ser destacado é que não existe no Campus de Castanhal espaço 

físico delimitado para as faculdades ao desenvolvimento das atividades dos projetos de 

pesquisa, ensino e extensão. 

 Na perspectiva de melhorar a relação teoria x prática a Faculdade de Pedagogia 

elaborou dois projetos de cunho pedagógico que exigirá espaços físicos específicos para 

seu funcionamento. Trata-se do Ateliê de aprendizagem e da Brinquedoteca. 

 

 
7 POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 
 

O Curso de Pedagogia vivencia de forma especial a dimensão da Inclusão 

Social. Compreende-se que a inclusão se concretiza ao longo do processo de formação. 

Nesta perspectiva, com o caráter de aprofundamento necessário à formação docente e 

técnica do pedagogo apresenta a disciplina “Fundamentos Teóricos Metodológicos de 

Educação Especial e LIBRAS” que, dentre outros aspectos, enfatizam a concepção de 

educação inclusiva, a elaboração e utilização adequada dos recursos didáticos 

específicos a serem utilizados na educação inclusiva, bem como os procedimentos para 

a inclusão adequada do aluno com necessidades educativas especiais. Além do que, 

incentiva a realização de pesquisa na área, bem como, eventos pedagógico-científicos, 

cursos específicos e organizados via extensão, como o Curso de Libras, que trate 

especificamente desta temática visando a capacitação dos técnicos, docentes e 

graduandos. 

Quanto ao aspecto da estrutura física, o Campus de Castanhal vem, 

gradativamente, melhorando o acesso às dependências da unidade e subunidades 
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acadêmicas de alunos com necessidades especiais, construindo rampas de acesso, 

banheiros, cadeiras, entradas de acesso e recursos didático-pedagógicos adaptados.  

Assim, paulatinamente, o curso de Pedagogia deverá propiciar aos estudantes na 

sua formação o conhecimento das diferentes linguagens dos portadores de necessidades 

especiais, bem como a inclusão e o acesso dos portadores de deficiência no processo 

educativo, por meio de: 

I -    recursos didático-pedagógicos; 

II -   acesso às dependências das unidades e subunidades acadêmicas; 

III -  pessoal docente e técnico capacitado; 

IV - oferta de cursos que contribuam para o aperfeiçoamento das ações didático-

pedagógicas. (Art. 125 do Regulamento da Graduação). 

 
 
 
8 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
 
8.1 Forma de avaliação do projeto pedagógico do curso 
 

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso é um processo necessário e 

permanente. Pauta-se na participação coletiva e democrática, envolvendo todos os 

sujeitos: professores, alunos, técnicos, gestores e a comunidade em geral para 

conjuntamente refletirem acerca dos aspectos pertinentes ao desenvolvimento 

qualitativo da referida proposta pedagógica. 

- Avaliação do corpo discente sobre o curso: os alunos avaliarão o curso no 

contexto de cada disciplina ministrada, focalizando todos os aspectos relevantes como 

carga horária, conteúdo curricular, relações intra-sala de aula, procedimentos 

metodológicos (contidos no programa de atividade curricular apresentado pelo docente 

e discutidos com os discentes no primeiro dia de aula), bem como os aspectos extra sala 

de aula como infraestrutura e relações discentes-docentes-técnicos-gestão etc. Os 

instrumentos avaliativos a serem utilizados pelos alunos para avaliação do Curso de 

Pedagogia serão elaborados pela Comissão de Avaliação do Curso e submetidos à 

aprovação do Conselho da Faculdade. Após serem respondidos pelos alunos, os 

instrumentos devem ser devolvidos à Comissão de Avaliação que socializará os 

resultados dessa avaliação com a comunidade acadêmica do curso na reunião de 

avaliação que ocorrerá no final de cada período letivo. 
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- Avaliação do corpo docente: Os docentes farão a avaliação do PPC durante a 

reunião de avaliação no final de cada período letivo ou durante a semana de 

planejamento que acontece no início de cada período letivo. Os aspectos a serem 

avaliados pelos docentes serão apresentados pela Comissão de Avaliação e definidos 

juntamente com os docentes. A avaliação será verbal e registrada pelos membros da 

Comissão de Avaliação. 

- Avaliação do Corpo Técnico-administrativo: O corpo técnico-administrativo 

fará sua avaliação sobre a atuação dos docentes, discentes, comunicação com a 

coordenação do curso, estrutura física, sua autoavaliação etc, em reunião própria para 

esse fim, marcada pela direção da Faculdade e Comissão de Avaliação do Curso. A 

avaliação será oral, registrado pela Comissão de Avaliação e os resultados serão 

divulgados na reunião de avaliação no final de cada período letivo. 

- Avaliação interna do Curso: a Faculdade de Pedagogia organizará de dois em 

dois anos um seminário de Avaliação do curso, tendo como base o Projeto Pedagógico 

do mesmo, dentre outros aspectos. Nesse seminário participarão a comunidade 

acadêmica interna do curso e a comunidade local externa. O objetivo desse seminário é 

promover uma avaliação mais profunda e ampla do curso de Pedagogia, bem como do 

seu PPC, possibilitando possíveis mudanças ou redimensionamentos.  

 

8.2  Avaliação do processo educativo 
 
8.2.1 Dos discentes 
 
 
 Para fins de avaliação da aprendizagem do graduando e registro de 

aproveitamento acadêmico no histórico escolar será observado pelo curso de Pedagogia 

o que rege o Regimento Geral da UFPA a partir do artigo 178 a 180, bem como o 

estabelecido no Regulamento da Graduação da UFPA a partir do artigo 107 a 117 que 

trata do Aproveitamento Acadêmico.  

 Serão três os momentos de culminância avaliativa. Desses três momentos, dois 

serão trabalhos em equipe e um individual. Poderão ser utilizados como instrumentos 

avaliativos: prova de caráter objetivo ou subjetivo, seminários, cartas de aprendizagem, 

resumos, resenhas, artigos, dissertações, pesquisa de campo acompanhada de relatório, 

dentre outros. 
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 A Faculdade de Pedagogia prima por uma avaliação da aprendizagem que seja 

diagnóstica, sumativa e formativa, conforme nos apresentam Rosado e Silva disponível 

em home.fmh.utl.pt/~arosado/.../conceitos.htm : 

A avaliação Diagnóstica pode ser entendida em vários sentidos. Noizet e 
Caverni (1985), referindo-se a um desses sentidos, esclarecem que serve para 
avaliar a capacidade que um aluno possui para frequentar determinados 
cursos ou disciplinas, estando ligada à orientação escolar, à avaliação de 
capacidades dos alunos e não, exclusivamente, aos conteúdos educativos. 
Esta avaliação pode, assim ser externa ao processo de ensino-aprendizagem, 
não o influenciando directamente. Na sua dimensão de integração no 
processo de ensino-aprendizagem, esta é a modalidade de avaliação que 
averigua se os alunos possuem os conhecimentos e aptidões para poderem 
iniciar novas aprendizagens. Permite identificar problemas, no início de 
novas aprendizagens, servindo de base para decisões posteriores, através de 
uma adequação do ensino às características dos alunos. Verifica se o aluno 
possui as aprendizagens anteriores necessárias para que novas aprendizagens 
tenham lugar (avaliação dos pré-requisitos) e também se os alunos já têm 
conhecimentos da matéria que o professor vai ensinar, isto é, que 
aprendizagens das que se pretendem iniciar (e que se assumem não-
conhecidas) são já dominadas pelos alunos (avaliação dos níveis de entrada). 
Importa distinguir o conceito de pré-requisito do conceito de aprendizagem 
anterior; um pré-requisito é uma aprendizagem anterior requerida e 
imprescindível para a nova aprendizagem. Convirá, também, distinguir pré-
requisitos explícitos de pré-requisitos implícitos, estes últimos representando 
a base de competências que se consideram adquiridas e de que não se realiza 
avaliação porque se impõem pela sua evidência. Acrescente-se que a 
avaliação diagnóstica não ocorre em momentos temporais determinados, 
podendo realizar-se no início do ano (muitas vezes sob a forma de um 
período de avaliação inicial), no início de uma unidade de ensino e sempre 
que se pretende introduzir uma nova aprendizagem e se achar prudente 
proceder a uma avaliação deste tipo. 

 
A avaliação sumativa presta-se à classificação, mas não se esgota nela, nem 
se deve confundir com esta, podendo, evidentemente, existir avaliação 
sumativa sem classificação. A avaliação sumativa (como as restantes formas 
de avaliação) pode assumir uma expressão qualitativa ou quantitativa 

 
 

A avaliação formativa, ao apreciar o modo como decorre o processo de 
ensino-aprendizagem, permite, ainda, na opinião de Scriven (1967), que o 
professor adapte as suas tarefas de aprendizagem, introduzindo alterações que 
possibilitem uma maior adequação das mesmas. Não se trata, no entanto, de 
uma avaliação simplesmente informal e permanente; a sua planificação deve 
permitir a existência de momentos organizados de avaliação formativa, 
devendo planear-se momentos para averiguar dos resultados obtidos, 
recolhendo informações com regularidade acerca do processo de 
aprendizagem. 

 

 

Actualmente, a face mais visível da prática da avaliação é a sua função 

pedagógica, na qual se cruzam quatro dimensões indicadas por Pacheco (1994). Uma 

dimensão pessoal, visando a estimulação do sucesso dos alunos, uma dimensão 

didáctica, com as fases de diagnóstico, melhoramento e verificação dos resultados da 

avaliação, uma dimensão curricular, envolvendo a possibilidade de realizar adaptações 
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curriculares face às necessidades dos alunos e uma dimensão educativa, com a 

avaliação da qualidade da educação. 

          Com relação aos docentes, a avaliação deverá levar em consideração o 

desempenho em relação à capacitação e habilidade profissional, assiduidade, 

pontualidade, relações humanas, oratória, cumprimento do conteúdo programático, 

bibliografia, recursos e materiais didáticos utilizados, carga horária alocada para teoria, 

laboratório, exercícios, visitas técnicas, seminários, avaliações e outros. 
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ANEXO II - DESENHO CURRICULAR. 

 

NÚCLEO DIMENSÃO ATIVIDADES CURRICULARES 
 
CH 

 

CH 
Hor. 
Total 

 N
úc

le
o 

de
 E

stu
do

s B
ás

ic
os

 

Fundamentos 
do Trabalho 
Pedagógico 
 

 Filosofia e Educação I 
 História da Educação 
 Sociologia da Educação 
 Psicologia da Educação 
 Antropologia Educacional 
 Desenvolvimento Humano, Aprendizagem e 

Educação. 
 História da Educação Brasileira e da Amazônia 
  Filosofia e Educação II  
 Corporeidade e Educação 
 Legislação Educacional  
 Didática e Formação Docente 
 Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento 
 Fundamentos da Educação Inclusiva 
 Tecnologias Informáticas e Educação 

60 
60 
60 
60 
60 
 
60 
60 
 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

 
 
 
 
 
 
 
840 

Fundamentos 
do Trabalho 
em Pesquisa 
Científica 

 Fundamentos Epistemológicos das Ciências 
 Fundamentos Metodológicos do Trabalho Científico 

e Acadêmico  

60 
 
60 

 
120 

 
Carga horária total do núcleo:                                                                                          960 horas                                                                                                               

N
úc

le
o 

de
 A

pr
of

un
da

m
en

to
 e

 D
iv

er
si

fic
aç

ão
 d

e 
Es

tu
do

s 

Formação 
de 
Professores
: Educação 
Infantil 
 

 Estágio de Introdução ao Campo Educacional 
 Estágio de Docência na Educação Infantil  
 Fundamentos Teóricos-Metodológicos da Educação 

Infantil  
 Psicogênese da Linguagem  
 Ludicidade e Educação 
 Processos de Ensino e Letramento 
 Motricidade Humana na Educação  

60 
60 
60 
 
60 
60 
60 
60 

 
 
 
420 

Formação 
de 
Professores 
para o 
EnsinoFun
damental 
(Séries 
Iniciais e 
EJA) 
 

 
 Avaliação da Aprendizagem 
 Planejamento e Organização do Ensino-Aprendizagem 
 Estágio no Ensino Fundamental: Séries Iniciais 
 Estágio na Educação de Jovens e Adultos 
 Fundamentos Teóricos-Metodológicos do Ensino de 

Português 
 Fundamentos Teóricos-Metodológicos do Ensino de 

Matemática 
 Fundamentos Teóricos-Metodológicos do Ensino de 

Ciências 
 Fundamentos Teóricos-Metodológicos  do Ensino de 

História 
 Fundamentos Teóricos-Metodológicos do Ensino de 

Geografia 

 
60 
 
60 
60 
60 
60 
 
60 
 
60 
 
60 
 
60 

 
 
 
 
 
720 
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 Didática 
 Fundamentos da Arte-Educação 
 LIBRAS 

 
60 
60 
60 

 
Organizaçã
o e Gestão 
do 
Trabalho 
Pedagógic
o em 
Ambientes 
Escolares e 
Não-
Escolares 

 
 Estágio na Gestão, Orientação e Coordenação 

Pedagógica Escolar 
 Estágio em Pedagogia Não Escolar 
 Ética, Estética e Trabalho Pedagógico 
 Currículos e Programas 
 Planejamento Educacional 
 Avaliação Educacional  
 Gestão e Organização de Sistemas e Unidades 

Educacionais 
 Sociedade, Estado, Trabalho e Educação 
 Política Educacional 
 Estatística Aplicada a Educação 
 Pedagogia em Ambientes Escolares  
 Pedagogia em Ambientes Não Escolares 

 

 
60 
 
60 
60 
60 
60 
60 
 
60 
 
60 
60 
60 
60 
60 
 

 
 
 
 
 
 
 
720 

Formação 
em 
Pesquisa 
Educacion
al 
 

 Metodologia da Pesquisa em Educação 
 Laboratório de Pesquisa I 
 Laboratório de Pesquisa II 
 Trabalho de Conclusão de Curso 

60 
60 
60 
60 

 
 
240 

 
Carga Horária Total do Núcleo:                                                                                     2.100 
horas 

N
úc

le
o 

de
 E

stu
do

s I
nt

eg
ra

do
re

s 

 
Tópicos 
Eletivos 
de 
Aprofund
amento 

 Educação do Campo 
 Educação Ambiental 
 Educação de Jovens e Adultos 
 Formação de Professores na Educação Infantil 
 Coordenação e Gestão de Ambientes Escolares 

 
 
90 

 
 
90 

 
Atividade
s 
independe
ntes de 
aprofunda
mento e 
integração 

 
Participação do aluno em atividades de extensão, 
pesquisa, monitorias, iniciação cientifica, estágios 
profissionais, experiência didática, participação em 
eventos e cursos na área de educação e áreas afins, 
publicação e comunicação de pesquisas, participação em 
projetos sociais ou culturais de caráter educativo e em 
atividades de intercâmbio que possuam temáticas 
educativas como foco. 

 
 
 
115 

 
 
 
120 

Tópicos 
Optativos 
de 
Integraçã
o 
Curricular 

Participação do aluno em atividades de ensino e de 
extensão universitária seja na qualidade de participante ou 
de ministrante.  
 

 
 
60 

 
 
60 
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Carga horária total do núcleo:                                                                                                  270 

Carga Horária Total do Curso:                                                                                               3.330 
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ANEXO III – CONTABILIDADE ACADÊMICA 

UNIDADE 
RESPONSÁVEL 
PELA OFERTA 

ATIVIDADES 
CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

TOTAL DO 
PERÍODO 
LETIVO 

SEMANAL 

TÓRICA PRÁTICA TOTAL 

 
 
 
 
 
 
CAMPUS DE 
CASTANHAL 

Fund. Met. do 
Trabalho Cient. e 
Acad. 

60 3 1 4 

Filosofia e 
Educação I 

60 3 1 4 

História da 
Educação 

60 3 1 4 

Sociologia da 
Educação 

60 3 1 4 

Psicologia da 
Educação 

60 3 1 4 

Antropologia 
Educacional 

60 3 1 4 

Psicologia da 
Aprendizagem e do 
Desenvolvimento 

60 3 1 4 

História da Ed. 
Bras. e Amazônia 

60 3 1 4 

Filosofia e 
Educação II 

60 3 1 4 

Didática 60 2 2 4 
Planej. e Org. do 
Ens. Aprendizagem 

60 2 2 4 

Avaliação da 
Aprendizagem 

60 2 2 4 

Psicogênese da 
Linguagem 

60 2 2 4 

Desenvolvimento 
Humano, 
Aprendizagem e 
Educação 

60 3 1 4 

FTM do Ensino de 
Português 

60 2 2 4 

Corporeidade e 
Educação 

60 2 2 4 

FTM da Educação 
Infantil 

60 2 2 4 

Ludicidade e 
Educação 

60 2 2 4 

Tópicos Optativos 
de Int. Curricular 

60 2 2 4 

Fund. 
Epistemológicos 
das Ciências 

60 3 1 4 

FTM do Ensino de 
Ciências 

60 2 2 4 

FTM do Ensino de 
Matemática 

60 2 2 4 

 Motricidade 
Humana na 
Educação 

60 2 2 4 

Fund.     da Arte- 60 2 2 4 



 37

Educação 
Estágio de 
Introdução ao 
Campo 
Educacional 

60 1 3 4 

Estágio de 
Docência na 
Educação Infantil 

60 1 3 4 

Metodologia da 
Pesq. em Educação 

60 3 1 4 

FTM Ensino de 
Geografia 

60 2 2 4 

FTM Ensino de 
História 

60 2 2 4 

Didática e 
Formação Docente 

60 3 1 4 

Avaliação 
Educacional 

60 3 1 4 

Legislação 
Educacional 

60 3 1 4 

Tópicos Eletivos de 
Aprofundamento 

45 2 1 3 

Laboratório de 
Pesquisa I 

60 2 2 4 

Pedagogia em 
Ambientes 
Escolares 

60 3 1 4 

Fundamentos da 
Educ. Inclusiva 

60 3 1 4 

Pedagogia em 
Ambientes Não 
Escolares 

60 3 1 4 

Planejamento 
Educacional 

60 3 1 4 

Estágio de 
Docência no Ensino 
Fundamental: 
Séries Iniciais 

60 1 3 4 

Tópicos Eletivos de 
Aprofundamento 

45 2 1 3 

Sociedade, Estado, 
Trabalho e 
Educação 

60 3 1 4 

Gestão de Sist. E 
Unidades Educ. 

60 3 1 4 

Política 
Educacional 

60 3 1 4 

Currículos e 
Programas 

60 3 1 4 

Processos de Ens. e  
Letramento 

60 3 1 4 

Estágio de 
Docência na EJA 

60 1 3 4 

 Estágio na Gestão, 
Orientação e 
Coordenação 
Pedagógica Escolar 

60 1 3 4 

Tecnologia Inform. 
e Educação 

60 2 2 4 

Estatística Aplicada 
a Educação 

60 3 1 4 
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- TOTAL DE CARGA HORÁRIA TEÓRICA DO CURSO: 1980 
- TOTAL DE CARGA HORÁRIA PRÁTICA DO CURSO: 1350 
- TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO: 3.330 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO IV- ATIVIDADES CURRICULARES POR PERÍODO LETIVO 

Estágio em 
Pedagogia Não 
Escolar 

60 1 3 4 

Laboratório de 
Pesquisa II 

60 1 3 4 

Ética, Estética e 
Trab. Pedagógico 

60 3 1 4 

Libras 60 2 2 4 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 
(TCC) 

60 2 2 4 

Atividades 
Independentes 

120 5 3 8 
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1º SEMESTRE CH 2º SEMESTRE CH 
Fund. Met. do Trabalho Científico e 
Acadêmico  

 
60 

Psicologia da Aprendizagem e do 
Desenvolvimento 

 
60 

Filosofia e Educação I  60 História da Ed. Bras. e Amazônia 60 
História da Educação  60 Filosofia e Educação II 60 
Sociologia da Educação  60 Didática 60 
Psicologia da Educação  60 Planej. e Org. do Ens. Aprendizagem 60 
Antropologia Educacional 60 Avaliação da aprendizagem 60 
 360  360 
3º SEMESTRE CH 4º SEMESTRE CH 
Psicogênese da Linguagem 60 Fund. Epistemológicos das Ciências  60 
Des. Hum., Aprendizagem e  Educação 60 FTM do Ensino de Ciências 60 
FTM do Ensino de Português 60 FTM do Ensino de Matemática 60 
Corporeidade e Educação 60 Motricidade Humana na Educação 60 
FTM da Educação Infantil 
Ludicidade e Educação 

60 
60 

Fundamentos da Arte- Educação 
Estágio de Introdução ao Campo 
Educacional 

60 
60 

    
    
 360  360 
5º SEMESTRE CH 6º SEMESTRE CH 
Metodologia da Pesq. em Educação 60 Laboratório de Pesquisa I 60 
FTM Ensino de Geografia 60 Pedagogia em Ambientes Escolares 60 
FTM Ensino de História 60 Fundamentos da Educação Inclusiva 60 
Didática e Formação Docente 60 Pedagogia em Ambientes  N. Escolares 60 
Avaliação Educacional 
Tópicos eletivos de aprofundamento 

60 
45 

Planejamento Educacional 
Tópicos Eletivos de Aprofundamento 

60 
45 

    
    
 345  345 
7º SEMESTRE CH 8º SEMESTRE CH 
Sociedade, Estado, Trabalho e Educação 
Legislação Educacional 

60 
60 

Estágio de Docência no Ensino 
Fundamental: séries iniciais 

60 

Gestão de Sist. E Unidades Educacionais 60 Tecnologias Informáticas e Educação 60 
Política Educacional 60 Estatística Aplicada a Educação 60 
Currículos e Programas  60 Estágio de Docência na EJA 60 
Processos de Ensino e Letramento 60 Laboratório de Pesquisa II 60 
Estágio de Docência na Educação Infantil 60 Ética, Estética e Trab. Pedagógico 60 
  LIBRAS 60 
 420  420 
9º SEMESTRE CH    
Tópicos Optativos de Int. Curricular 
Estágio em Pedagogia Não Escolar 
Estágio em Gestão, Orientação e Coord. 
Pedagógica Escolar 

60 
60 
 
60 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 60 
Atividades Independentes 120 
  360 TOTAL GERAL  3.330 
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ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES 
CURRICULARES POR HABILIDADES E POR COMPETÊNCIAS 
 

ATIVIDADES CURRICULARES COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 
Fund. Met. Do Trabalho Cient. e Acadêmico - Compreender a dinâmica da vida universitária e 

o papel da universidade em relação ao ensino, 
pesquisa e extensão; 
- Elaborar trabalhos acadêmicos e científicos de 
acordo com as normas da ABNT; 
- Conhecer métodos e técnicas de estudo, tendo 
em vista o melhor aproveitamento das atividades 
acadêmicas; 

Filosofia e Educação I  - Compreender as especificidades do pensar 
filosófico e a sua importância para a educação; 
- Identificar pressupostos epistemológicos 
subjacentes nas práticas didático-pedagógicas 
dos professores; 
- Desenvolver práticas pedagógicas 
fundamentadas em uma concepção com base na 
Filosofia e na Ciência.     
 

História da Educação  - Identificar os principais expoentes do 
pensamento antigo, moderno e contemporâneo da 
área educacional e suas influencias para a 
configuração da educação atual. 
- Analisar os aspectos: cultura, trabalho e 
cidadania e suas relações com o fenômeno 
educacional na modernidade e 
contemporaneidade. 

Sociologia da Educação  - Compreender a constituição histórica do campo de 
análise da Sociologia da Educação; 
- Identificar e discutir as principais abordagens 
teóricas da Sociologia da Educação e suas 
implicações na configuração da educação escolar 
atual; 
- Analisar a importância da Sociologia da Educação 
para a formação do educador; 
 

Psicologia da Educação  - Diferenciar conhecimento psicológico de 
ciências psicológicas; 
- Reconhecer as condições históricas sociais 
produtoras da subjetividade humana; 
- Reconhecer-se e localizar-se enquanto sujeito 
histórico cultural. 

Antropologia Educacional - Compreender, através da história do 
pensamento antropológico, os conceitos, as 
abordagens e especificidades do objeto de estudo 
da Antropologia; 
- Estabelecer uma clara relação entre a 
Antropologia  e a Educação; 
- Entender a corporalidade viva da simbólica 
humana, a partir dos conceitos de 
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multiculturalidade e transculturalidade movidos 
por uma educação da Diferença e da Distinção; 
- Criar projetos considerando a 
contemporaneidade dos estudos antropológicos. 

Psicologia da Aprendizagem e do 
Desenvolvimento 

- Compreender as relações intrínsecas e 
extrínsecas entre os fatores e os aspectos do 
desenvolvimento e da aprendizagem humana; 
- Reconhecer as condições endógenas, exógenas 
e idiossincráticas dos sujeitos em processos de 
desenvolvimento e aprendizagem; 
- Identificar métodos e técnicas científicas para a 
investigação dos processos de desenvolvimento e 
aprendizagem. 

História da Educação Brasileira e da Amazônia - Compreender a educação brasileira como 
produto do contexto sócio, político e econômico 
nacional e internacional; 
- Analisar os aspectos: social, político, 
econômico e cultural da região amazônica e suas 
implicações para o modelo de organização do 
campo educacional nessa região, do período 
colonial à contemporaneidade; 

Filosofia e Educação II - Compreender por meio da Filosofia Social 
os principais fatores que operaram a redução da 
formação em semi-formação; 

 - Identificar as conseqüências da semi-
formação nas práticas pedagógicas;  

 - Desenvolver práticas pedagógicas fundadas 
na compreensão crítico-reflexiva.   
 

Didática - Compreender a didática como disciplina 
teórico-prática e como campo complexo da 
organização e otimização dos processos de 
ensino-aprendizagem; 
- Saber se posicionar teórica e praticamente 
diante das teorias educacionais e suas 
articulações com o campo da didática; 
- Analisar criticamente os aspectos históricos do 
campo da didática e suas tendências que 
atravessaram a modernidade e atualmente a 
chamada pós-modernidade; 
- Repensar as dimensões do processo didático 
com destaque para o planejamento participativo, 
a sistematização de conteúdos, a organização dos 
espaços e tempos escolares, a metodologia, a 
gestão da sala de aula e o processo de avaliação; 
 

Planejamento e Organização do Ensino 
Aprendizagem 

- Definir a importância, o significado e o 
conceito do planejamento; 
- Compreender a importância e articulações entre 
planejamento e organização dos processos de 
ensino-aprendizagem; 
- Identificar os níveis de planejamento 
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educacional e de ensino, bem como proceder à 
caracterização e diferenciação entre planos, 
programas e projetos. 
- Articular o planejamento de ensino às questões 
curriculares, didático-pedagógicas e ético-
valorativas.  
- Propor e elaborar planos, projetos e programas 
de ensino adequados às exigências técnicas e aos 
compromissos sociais da educação; 
- Organizar e dirigir situações concretas de 
ensino-aprendizagem. 
 

Avaliação da aprendizagem - Aplicar a avaliação como instrumento 
indispensável para o planejamento e 
acompanhamento das ações educativas; 
- Diferenciar avaliação de medida e propor 
formatos avaliativos que valorizem os aspetos 
qualitativos do processo de aprendizagem; 
- Identificar e debater sobre as diferentes 
concepções de avaliação da aprendizagem e suas 
manifestações na prática didático-pedagógica; 
- Elaborar e aplicar procedimentos e 
instrumentos de avaliação da aprendizagem; 
- Valorizar o erro como fonte de informação 
sobre o processo de ensino-aprendizagem; 
- Planejar e coordenar através da informação 
avaliativa a progressão das aprendizagens. 
 

Psicogênese da Linguagem - Compreender a constituição da lecto escrita nos 
sujeitos em processos de desenvolvimento e 
aprendizagem; 
- Reconhecer a diversidade das experiências com 
as textualidades como impulsionadoras aos 
enlaces entre o oral e o escrito; 

  
Des. Humano, Aprendizagem e  Educação - Discutir os pressupostos históricos, filosóficos e 

biossociais que fundamentam o desenvolvimento 
humano; 
- Estabelecer a relação entre as teorias da 
aprendizagem com a cultura e o desenvolvimento 
do educando; 
- Analisar as implicações do desenvolvimento 
humano no contexto da sala de aula e no 
processo de ensino e de aprendizagem. 

FTM do Ensino de Português - Compreender os fatos lingüísticos a partir das 
contribuições da Lingüística Aplicada ao estudo 
da Língua Portuguesa voltado à educação infantil 
e séries iniciais do Fundamental; 
- Conhecer e aplicar diferentes procedimentos 
didático-metodológicos para o ensino de língua 
Portuguesa; 

Corporeidade e Educação - Explicitar e debater sobre a construção sócio-
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histórica da corporeidade contemporânea e suas 
implicações nos espaços educativos; 
- Zelar pela dignidade das relações corporais a 
partir do respeito às diferenças e do combate a 
discriminação; 
- Utilizar a afetividade nas relações educativas; 
- Questionar sua prática pedagógica a partir de 
uma reflexão ética sobre o sentido e a forma das 
interações que estabelece com os diferentes 
sujeitos que integram o espaço educativo; 
- Vivenciar o corpo-próprio como espaço de 
reflexão sobre sua qualidade de vida, saúde e 
felicidade.   

FTM da Educação Infantil - Compreender, cuidar e educar crianças da 
Educação Infantil, de forma a contribuir para o 
seu desenvolvimento nas múltiplas dimensões, 
entre outras, física, psicológica, intelectual e 
social; 
- Conhecer e aplicar diferentes procedimentos 
didático-metodológicos voltados para o trabalho 
pedagógico nas faixas etárias correspondentes à 
educação infantil;  
 

Ludicidade e Educação - Reconhecer e respeitar as manifestações e 
necessidades físicas, cognitivas, emocionais, 
afetivas dos educandos nas suas relações 
individuais e coletivas;  
- Saber elaborar e aplicar atividades lúdicas no 
contexto da sala de aula; 
 

Tópicos Optativos de Int. Curricular - Desenvolver trabalhos em equipe, 
estabelecendo diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento e os diferentes tipos de saberes; 
- Capacitar para a realização e incorporação das 
ações pedagógicas à diversidade cultural, étnica, 
sexual e religiosa, demonstrando consciência da 
diversidade e respeito às diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
faixas geracionais, classes sociais, religiões, 
necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 
outras;  
 

Fundamentos Epistemológicos das Ciências  - Compreender os diferentes tipos de 
conhecimento; 
- Analisar as principais teorias sobre os diferentes 
modos de como o homem constrói 
conhecimento; 
- Avaliar os principais eventos ligados a história 
das Ciências; 
- Reconhecer os principais problemas 
contemporâneos ligados a Ciência; 
- Reconhecer as contribuições da Ciência para a 
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explicação e compreensão da educação; 
- Descrever os elementos estruturantes de um 
projeto de pesquisa. 

FTM do Ensino de Ciências - Analisar as características da atitude científica e 
sua relação com o desenvolvimento da 
autonomia do pensamento e a formação cidadã; 
- Compreender as raízes históricas do ensino de 
Ciências no Brasil, seus desafios e perspectivas; 
- Avaliar o desenvolvimento infantil e o ensino e 
a aprendizagem de Ciências; 
- Analisar o ensino de Ciências nas séries 
iniciais, suas questões curriculares e a prática 
docente; 
- Reconhecer as principais metodologias 
específicas para o ensino de Ciências e seus 
recursos auxiliares; 
- Descrever os princípios, elaboração e 
acompanhamento escolar dos projetos de 
pesquisas; 
- Considerar a história da Ciência como 
possibilidade didática para o ensino de Ciências; 
- Compreender os principais tópicos que devem 
ser analisados nos livros didáticos de Ciências 
das séries.  

FTM do Ensino de Matemática - Explicitar e debater coletivamente a matemática 
como linguagem social e historicamente 
construída e os desafios colocados ao ensino de 
matemática nas séries iniciais; 
- Compreender o desenvolvimento do 
pensamento matemático pela criança e propor 
atividades que favoreçam a aquisição das 
representações matemáticas; 
- Analisar, propor e testar melhorias para o 
ensino de matemática nas séries iniciais; 
- Organizar e dirigir situações de aprendizagem 
do conhecimento matemático; 
- Envolver de forma lúdica e cooperativa os 
alunos no processo de ensino-aprendizagem da 
matemática.   

Motricidade Humana na Educação - Explicitar e debater o sentido da motricidade 
humana e do humano enquanto totalidade viva; 
- Conceber e aplicar atividades educativas que 
promovam o desenvolvimento da cultura 
corporal; 
- Explicar e debater sobre as interações entre o 
desenvolvimento da consciência corporal e o 
domínio cognitivo e afetivo da criança; 
- Planejar e coordenar atividades lúdicas que 
promovam o desenvolvimento da consciência 
corporal e a melhoria do processo ensino-
aprendizagem; 

Fundamentos da Arte- Educação - Analisar as várias concepções de Arte; 
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- Compreender a importância da educação 
estética e artística para o ser humano; 
- Conhecer as várias modalidades artísticas e 
discutir sua operacionalização didática em sala 
de aula; 
- Conhecer e aplicar diferentes procedimentos 
didático-metodológicos no ensino de Arte; 
 

Estágio de Introdução ao Campo Educacional - Diagnosticar dados quantitativos e qualitativos 
da educação pública local; 
- Reconhecer a realidade das escolas urbanas e 
rurais; 
- Analisar a realidade educacional loco - 
regional; 
- Elaborar relatório descritivo analítico sobre a 
realidade educacional local. 
 

Estágio de Docência na Educação Infantil - Compreender, cuidar e educar crianças da 
Educação Infantil, de forma a contribuir para o 
seu desenvolvimento nas múltiplas dimensões, 
entre outras, física, psicológica, intelectual e 
social; 
- Dominar conhecimentos do campo teórico–
investigativo da educação, do desenvolvimento 
do trabalho pedagógico com base na articulação 
teoria-prática; 
- Desenvolver trabalhos em equipe, 
estabelecendo diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento e os diferentes tipos de saberes; 
- Reconhecer e respeitar as manifestações e 
necessidades físicas, cognitivas, emocionais, 
afetivas dos educandos nas suas relações 
individuais e coletivas;  
- Conhecimento teórico e prático abrangente da 
escola com especial atenção para a educação 
infantil, considerando os aspectos inerentes ao 
desenvolvimento da criança e aprendizagem, 
bem como, a compreensão da totalidade da 
escola; 
- Relacionar coerentemente a teoria e prática à 
realidade do cotidiano escolar dos educandos, 
articulando interdisciplinarmente os saberes da 
educação infantil;  
- Organizar adequadamente o planejamento para  
apresentar e desenvolver metodologias, recursos, 
avaliação, enfim, os elementos indispensáveis à 
prática na educação infantil de forma a oferecer à 
formação dos educandos maior qualidade. 
 

Metodologia da Pesquisa em Educação - Relacionar os diferentes quadros de referência 
para caracterizar a pesquisa educacional na 
contemporaneidade; 
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- Dominar conhecimentos do campo teórico–
investigativo da educação, do desenvolvimento 
do trabalho pedagógico com base na articulação 
teoria-prática; 
- Empregar os instrumentos e princípios para a 
construção do conhecimento científico em 
âmbito educacional; 
- Compreender o desenvolvimento de processos 
de pesquisa científica, incluindo a habilidade de 
selecionar abordagens, procedimentos e 
instrumentos de investigação das problemáticas 
educacionais; 
- Aplicar a metodologia científica na realização 
de atividades de planejamento, execução e 
avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

FTM Ensino de Geografia - Analisar os conceitos chaves da Ciência 
geográfica; 
- Conhecer e aplicar diferentes procedimentos 
didático-metodológicos para o ensino de 
Geografia; 
 

FTM Ensino de História - Explicitar e debater coletivamente as 
especificidades da ciência histórica e sua 
transposição para o espaço escolar; 
- Analisar, propor e testar melhorias para o 
ensino de história nas séries iniciais; 
- Organizar e dirigir situações de aprendizagem 
do conhecimento histórico; 
- Valorizar e utilizar o recurso da historia oral e a 
participação da comunidade para o 
desenvolvimento dos temas históricos 
pesquisados nas séries iniciais. 
- Conceber e fazer evoluir as atividades de 
pesquisa e de ensino sobre história e cultura afro-
brasileira.  
 

Didática e Formação Docente - Compreender a didática em sua perspectiva 
histórica, enfocando as abordagens de seu objeto 
de estudo; 
- Pensar a didática em sua relação com os 
processos de construção da identidade docente e 
com questões de gênero, raça, etnia e classe 
social; 
- Problematizar os principais elementos 
relacionados com o processo de 
profissionalização docente tais como: formação 
inicial e continuada, plano de carreira, cargos e 
salários, condições de trabalho e órgãos de 
classe. 
- Discutir a docência como base da atuação do 
pedagogo. 
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Avaliação Educacional - Explicitar e discutir no coletivo os Pressupostos 

epistemológicos e as vertentes teóricas da 
avaliação educacional; 
- Identificar e debater a avaliação como uma ação 
política, histórica e socialmente construída; 
- Distinguir e participar de processos de 
avaliação interna e externa; 
- Planejar e conduzir processos de avaliação 
institucional; 
- Explicitar, debater e utilizar indicadores de 
qualidade em educação; 
- Analisar criticamente as práticas oficiais 
vigentes em avaliação educacional na Educação 
Básica e na Educação Superior. 

Legislação Educacional - Identificar e analisar os interesses públicos e 
privados que orientam o processo de elaboração e 
aprovação das legislações do ensino e as 
correlações de força entre estado e sociedade que 
se expressam nos textos das leis educacionais; 
- Compreender o processo de elaboração, 
tramitação, aprovação e implementação das leis 
que regem a educação nacional; 
- Diferenciar leis, decretos, resoluções, pareceres, 
portarias e ofícios circulares no campo 
educacional, identificando suas origens, 
abrangências e repercussões no processo de 
implementação das políticas, projetos e 
programas educacionais;  
- Estudar e aplicar criticamente a legislação 
educacional e outras determinações legais que 
lhe compete implantar, executar, avaliar e/ou 
encaminhar. 
  

Tópicos Eletivos de Aprofundamento - Desenvolver trabalhos em equipe, 
estabelecendo diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento e os diferentes tipos de saberes; 
- Capacitar para a realização e incorporação das 
ações pedagógicas à diversidade cultural, étnica, 
sexual e religiosa, demonstrando consciência da 
diversidade e respeito às diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
faixas geracionais, classes sociais, religiões, 
necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 
outras;  
- Compreender e saber planejar atividades 
pedagógicas nas seguintes áreas do conhecimento: 
Educação do Campo, Educação Ambiental, Educação 
de Jovens e Adultos, Formação de Professores na 
Educação Infantil, Coordenação e Gestão de 
Ambientes Escolares. 

Laboratório de Pesquisa I - Saber elaborar o projeto de pesquisa que 
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norteará o Trabalho de Conclusão de Curso; 
Pedagogia em Ambientes Escolares - Reconhecer as dimensões epistemológicas 

acerca da Pedagogia para a caracterização do 
ambiente escolar; 
- Relacionar os papéis e atribuições do Pedagogo 
em ambientes escolares para a gestão pedagógica 
do processo educacional; 
- Identificar os princípios e finalidades do 
trabalho pedagógico para a implementação, 
coordenação, acompanhamento e avaliação do 
projeto pedagógico.  
- Compreender, elaborar, executar e avaliar 
planos de ação pedagógica relacionados ao 
processo de organização e coordenação 
desenvolvido em ambientes escolares;  
- Entender e implementar processos de avaliação, 
interna e/ou externa, das ações educativas e dos 
atores sociais envolvidos no trabalho pedagógico;  
- Desenvolver trabalho coletivo, com a interação 
dos alunos, pais e/ou responsáveis e demais 
profissionais nas instituições escolares e não 
escolares; 
- Assessorar professores, alunos e pais para a 
concretização de um processo educativo 
comprometido com a formação cidadã, 
profissional e humana, que promova e favoreça 
as relações de cooperação entre a instituição 
educativa, a família e a comunidade; 
 

Fundamentos da EducaçãoInclusiva - Compreender o que é educação inclusiva 
problematizando nos contextos legais, 
educacionais e socioculturais bem como nas 
ambiências escolares e não escolares; 
- Discutir a formação de professores na 
perspectiva da educação inclusiva 
- Saber selecionar procedimentos metodológicos 
para o trabalho escolar e não escolar no processo 
de inserção da pessoa com deficiência; 
 

Pedagogia em Ambientes Não Escolares - Mobilizar conceitos e dimensões para a 
identificação da dimensão sócio-política na 
estrutura de ambientes não escolares; 
- Correlacionar princípios e práticas pedagógicas 
para a compreensão do processo de organização 
das instituições e espaços sócio-educativos não 
escolares; 
Compreender, elaborar, executar e avaliar planos 
de ação pedagógica relacionados ao processo de 
organização e coordenação desenvolvido em 
ambientes não escolares; 
- Compreender os princípios e finalidades do 
trabalho pedagógico para a implementação, 
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execução e avaliação dos processos educacionais;  
- Desenvolver trabalho coletivo, com a interação 
dos alunos, pais e/ou responsáveis e demais 
profissionais nas instituições escolares e não 
escolares; 
- Assessorar professores, alunos e pais para a 
concretização de um processo educativo 
comprometido com a formação cidadã, 
profissional e humana, que promova e favoreça 
as relações de cooperação entre a instituição 
educativa, a família e a comunidade; 
 

Planejamento Educacional - Explicitar e debater sobre as condicionantes 
históricas e políticas do planejamento 
educacional brasileiro;  
- Inventariar e utilizar a legislação pertinente ao 
planejamento em educação; 
- Distinguir os diferentes tipos de planejamento 
educacionais existentes e seus desdobramentos 
nos sistemas: nacional, estadual e municipal; 
- Propor planos educativos adequados aos 
compromissos sociais da educação e as 
exigências técnicas e políticas contemporâneas; 

Estágio de Docência no Ensino Fundamental: 
Séries Iniciais 

- Fomentar o desenvolvimento, em suas múltiplas 
dimensões, e as aprendizagens de crianças dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental; 
- Compreender princípios teórico-metodológicos 
do ensino da(s) área(s) de conhecimento que se 
constitua(m) objeto da prática pedagógica; 
- Desenvolver trabalhos em equipe, 
estabelecendo diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento e os diferentes tipos de saberes; 
- Conhecimento teórico e prático abrangente 
sobre a totalidade da escola com especial atenção 
para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
considerando os aspectos inerentes ao 
desenvolvimento e aprendizagem da criança; 
- Relacionar coerentemente a teoria e prática à 
realidade do cotidiano escolar dos educandos, 
articulando interdisciplinarmente os saberes das 
Séries Iniciais;  
- Organizar adequadamente o planejamento para 
apresentar e desenvolver metodologias, recursos, 
avaliação, enfim, os elementos indispensáveis à 
prática nas Séries Iniciais, de forma a oferecer à 
formação dos educandos maior qualidade. 
 

Tópicos Eletivos de Aprofundamento - Desenvolver trabalhos em equipe, 
estabelecendo diálogo entre as diversas áreas do 
conhecimento e os diferentes tipos de saberes; 
- Capacitar para a realização e incorporação das 
ações pedagógicas à diversidade cultural, étnica, 
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sexual e religiosa, demonstrando consciência da 
diversidade e respeito às diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
faixas geracionais, classes sociais, religiões, 
necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 
outras;  
- Compreender e saber planejar atividades 
pedagógicas nas seguintes áreas do 
conhecimento: Educação do Campo, Educação 
Ambiental, Educação de Jovens e Adultos, 
Formação de Professores na Educação Infantil, 
Coordenação e Gestão de Ambientes Escolares. 

Sociedade, Estado, Trabalho e Educação - Compreender as diferentes formas de organização 
social existente; 
- Analisar as diferentes formas de organização social 
do trabalho na sociedade capitalista; 
- Identificar e analisar criticamente o papel político do 
Estado na sociedade; 
- Analisar as diferentes tendências do Estado 
Moderno e suas influencias na configuração da 
educação escolar; 
– Listar as várias funções da educação na nova ordem 
mundial. 

Gestão de Sistema e Unidades Educacionais - Identificar os princípios e objetivos das 
diferentes concepções e modelos teóricos da 
administração em geral e suas repercussões no 
campo da administração educacional; 
- Compreender a importância dos mecanismos de 
gestão democrática da escola para o processo de 
inclusão da comunidade escolar e local na 
elaboração, implementação e avaliação das 
políticas públicas locais de gestão escolar; 
- Conhecer e analisar as políticas públicas, os 
projetos e programas nacionais voltadas para a 
gestão educacional e escolar, reelaborando-os e 
implementando-os de acordo com a legislação 
vigente e a realidade de cada município e 
unidade de ensino. 
 

Política Educacional - Conhecer o novo papel do estado no campo das 
políticas públicas sociais, analisando-o à luz do 
contexto da nova relação capital/trabalho e 
destacando seus impactos no processo de reforma 
educacional; 
- Conhecer o processo de reforma educacional 
implementado nos anos de 1990, no nível da 
educação básica e da superior, analisando as 
mudanças introduzidas nas áreas da gestão e do 
planejamento, do financiamento, do currículo, da 
formação e da avaliação educacional à luz do 
princípio da descentralização administrativa 
introduzido com a reforma do estado; 
- Identificar os diferentes mecanismos de 
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controle social na aplicação dos recursos 
públicos da educação destinados às instituições 
de ensino mediante projetos e programas 
educacionais. 
 

Currículos e Programas  - Pensar o currículo como campo de disputas 
teóricas a partir de sua analítica conceitual e de 
elementos de sua construção histórica; 
- Situar o campo do currículo no contexto do 
pensamento pedagógico brasileiro; 
- Relacionar o currículo proclamado e o currículo 
oculto nas práticas escolares cotidianas. 
- Analisar e experenciar a elaboração de 
propostas curriculares oficiais. 
 

 
Processos de Ensino e Letramento 
 

 
- Compreender a escrita como produção social; 
- Ter o domínio da relação entre linguagem, 
cultura e aprendizagem; 
- Conhecer e saber utilizar os diferentes métodos 
e ou procedimentos de alfabetização e letramento 
nas séries iniciais e na EJA; 
- Conhecer fundamentos teórico-metodológicos 
referentes aos gêneros textuais e discursivos; 
- Conceber e fazer avançar processos de 
alfabetização nas séries iniciais e na EJA; 
- Diferenciar e utilizar Diferentes gêneros e 
formas discursivas de produção de 
conhecimento: literatura, história em quadrinhos, 
pintura, fotografia, cinema. 
 

Estágio de Docência na Educação de Jovens e 
Adultos 

- Fomentar o desenvolvimento, em suas múltiplas 
dimensões, e as aprendizagens dos sujeitos que 
não tiveram oportunidade de escolarização em 
idade própria; 
- Capacitar para a realização e incorporação das 
ações pedagógicas à diversidade cultural, étnica, 
sexual e religiosa, demonstrando consciência da 
diversidade e respeito às diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
faixas geracionais, classes sociais, religiões, 
necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 
outras;  
- Reconhecer e respeitar as manifestações e 
necessidades físicas, cognitivas, emocionais, 
afetivas dos educandos nas suas relações 
individuais e coletivas;  
- Conhecimento teórico e prático abrangente 
sobre a totalidade da escola e ambientes não 
escolares, com especial atenção para as Educação 
de Jovens e Adultos, considerando os aspectos 
inerentes ao seu desenvolvimento e 
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aprendizagem. 
- Relacionar coerentemente a teoria e prática à 
realidade do cotidiano escolar dos educandos, 
articulando interdisciplinarmente os saberes da 
Educação dos Jovens e Adultos;  
- Organizar adequadamente o planejamento para 
apresentar e desenvolver metodologias, recursos, 
avaliação, enfim, os elementos indispensáveis à 
prática na Educação de Jovens e Adultos, de 
forma a oferecer à formação dos educandos 
maior qualidade. 
 
 

Estágio na Gestão, Orientação e Coordenação 
Pedagógica Escolar 

- Trabalhar, em espaços escolares na promoção 
da aprendizagem em diversos níveis e 
modalidades do processo educativo; 
- Identificar as múltiplas formas de organização 
do ensino e seus elementos fundantes, articulado 
às ações dos diversos setores da instituição em 
torno de projetos coletivos;  
- Organizar projetos educativos capazes de 
potencializar metodologias e recursos 
pedagógicos no processo de aprendizagem em 
espaços escolares; 
- Desenvolver estratégias de gestão pedagógica, 
empregando metodologias, recursos e técnicas 
diversificadas tendo como eixo norteador a 
gestão democrática; 
- Compreender, elaborar, executar e avaliar 
planos de ação pedagógica relacionados ao 
processo de organização e coordenação 
desenvolvido em ambientes escolares;  
- Elaborar e desenvolver planos de observação e 
intervenção nos diversos âmbitos presentes na 
organização do trabalho pedagógico e da gestão; 
- Sensibilizar-se e instrumentalizar-se de 
elementos de mobilização para a organização e 
desenvolvimento da formação continuada para os 
sujeitos educacionais dos ambientes escolares; 
- Perceber o desenvolvimento das múltiplas 
práticas pedagógicas e da gestão no cotidiano dos 
espaços educativos não escolares e na totalidade 
da organização social e educacional e se 
necessário, propor intervenções para as mesmas 
tendo como principio a participação coletiva; 
 

Tecnologias Informáticas e Educação - Conhecer e aplicar diferentes procedimentos 
didático-metodológicos para o ensino de 
Informática educativa; 
- Compreender as implicações da utilização de 
recursos tecnológicos, de multimídia e 
computacionais como meios auxiliares, seu uso e 



 53

aplicabilidade nos processos educativos. 
 

Estatística Aplicada à Educação - Elaborar e interpretar representações tabulares e 
gráficas fundamentais ao trabalho pedagógico; 
- Explicitar, debater e utilizar os principais 
índices e taxas utilizados no acompanhamento da 
qualidade em educação; 
- Operar com as medidas de tendência central e 
de variabilidade necessárias ao trabalho de 
acompanhamento dos processos educativos; 
- Utilizar cálculos de regressão e inferência na 
tomada de decisão e no planejamento educativo. 

Estágio em Pedagogia Não Escolar - Reconhecer e respeitar as manifestações e 
necessidades físicas, cognitivas, emocionais, 
afetivas dos educandos nas suas relações 
individuais e coletivas;  
- Compreender, elaborar, executar e avaliar 
planos de ação pedagógica relacionados ao 
processo de organização, coordenação e gestão 
desenvolvido em ambientes não escolares;  
- Identificar as múltiplas formas de organização 
do ensino e seus elementos fundantes, articulado 
às ações dos diversos setores da sociedade em 
torno de projetos coletivos;  
- Desenvolver estratégias de gestão pedagógica, 
empregando metodologias, recursos e técnicas 
diversificadas tendo como eixo norteador a 
gestão democrática; 
- Elaborar e desenvolver planos de observação e 
intervenção nos diversos âmbitos presentes na 
organização do trabalho pedagógico e da gestão 
em ambientes não escolares; 
- Sensibilizar-se e instrumentalizar-se de 
elementos de mobilização para a organização e 
desenvolvimento da formação continuada para os 
sujeitos educacionais dos ambientes não 
escolares; 
- Perceber o desenvolvimento das múltiplas 
práticas pedagógicas e da gestão no cotidiano dos 
espaços educativos não escolares e na totalidade 
da organização social e educacional e se 
necessário, propor intervenções para as mesmas 
tendo como principio a participação coletiva. 
 

Laboratório de Pesquisa II - Compreender como se processa a construção do 
conhecimento científico em educação, atentando 
para os cuidados, riscos, questões éticas na 
pesquisa, dentre outros fatores; 
- Saber elaborar o Trabalho de Conclusão de 
Curso e sua defesa; 
 

Ética, Estética e Trabalho Pedagógico - Compreender as implicações dos valores éticos 
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e estéticos na educação; 
- Identificar princípios éticos e estéticos no fazer 
pedagógico; 
- Desenvolver práticas pedagógicas assentadas 
nos princípios da ética e da estética. 
 

LIBRAS - Compreender a libras e a alteridade surda em 
seus aspectos históricos, políticos, culturais e 
educacionais. 
- Diferenciar as diferentes perspectivas teórico-
metodológicas da libras. 
- Transitar pela gramática e estrutura da libras a 
partir de noções sobre sua gramática, datilologia, 
expressões corporal e facial 
- Exercitar práticas de tradução e interpretação 
em libras. 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Saber aplicar conhecimentos teórico-
metodológicos relacionado à pesquisa científica, 
mediante a elaboração do trabalho de conclusão 
de curso; 
- Utilizar adequadamente as normas da ABNT no 
corpo do Trabalho de Conclusão de Curso; 
- Articular resultados de investigações com a 
prática, visando ressignificá-la, engendrando 
posturas investigativas, integrativas e 
propositivas em face de realidades complexas, 
com vistas a contribuir para superação de 
exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 
culturais, religiosas, políticas e outras;  
- Desenvolver, organizar e apresentar os 
resultados da pesquisa científica desenvolvido 
como requisito para a conclusão do curso; 

Atividades Independentes - Participar de forma autônoma de eventos 
acadêmico-científicos na área educacional; 
- Elaborar e apresentar trabalhos acadêmicos 
científicos em eventos de ensino, pesquisa e 
extensão, dentre outros. 
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ANEXO VII – EMENTAS DAS DISCIPLINAS 
 
 
01 - FILOSOFIA E EDUCAÇÃO I – 60 HORAS  
A importância da compreensão da natureza específica do pensar filosófico em seu 
sentido amplo e estrito. Estudo dos clássicos: as correntes subjetivistas e objetivistas do 
conhecimento e suas relações com a prática educativa. A Filosofia e suas implicações 
para a compreensão da Cultura e da Educação, enquanto dimensões indissociáveis.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA. 
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1983. 
BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1982. 
BRANDÃO, Carlos. O que é Educação. 5ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1994. 
DE OLIVEIRA, Admardo Serafim (et al). Introdução ao Pensamento Filosófico. São 
Paulo: Edições Loyola, 2000. 
DUSSEL, Enrique. Ética da Libertação na Idade da globalização e da exclusão.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São 
Paulo: UNESP, 2000. 
GILES, Thomas. Filosofia da Educação. São Paulo: EPU, 1983. 
GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. 8ª ed. Rio de 
Janeiro. Civilização Brasileira, 1991. 
MAKARENCO, René. O Nascimento da Pedagogia Socialista. São Paulo: Scipione, 
1989. 
MANACORDA, Mário. Marx e a Pedagogia Moderna. São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 1991. 
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Ideologia Alemã. São Paulo: Moraes, 1984. 
PLATÃO. A República. In: Diálogos. Coleção Amazônica. Belém-Pará: UFPa, 1976. 
RIOS, Terezinha. Ética e Competência: São Paulo: Cortez, 1993. 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da Educação. São Paulo: Difel, 1979. 
SAVIANI, Dermeval. Filosofia da Educação Brasileira. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1987. 
SEVERINO, Antonio. Educação, Ideologia e Contra-Ideologia. São Paulo: EPU, 
1986. 
__________________. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1994. 
VERNANT, Pierre. Mito e Pensamento entre os Gregos. São Paulo: Difusão Européia 
do Livro.  
 
 
02 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO - 60 HORAS   
Abordagem histórica do fenômeno educacional da Modernidade e Contemporaneidade, 
tendo com eixo temático a Cultura, o Trabalho e a Cidadania. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMEIDA, J. R. P. História da instrução pública no Brasil- 1500 a 1889. Brasília: 
INEP/MEC, 1999. 
BORGES, V. P. O que é história. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 
CARDOSO, C. F. S. Uma introdução à história. São Paulo: Brasiliense, 1992. 
DUBY, G. et al. História e nova história. Lisboa: Teorema, 1996. 
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GUIRALDELLI, P. História da Educação. São Paulo: Cortez, 1990. 
LARROYO, F. História Geral da Pedagogia. São Paulo: Mestre Jou, 1989. 
LUZURIAGA, L. História da educação e da pedagogia. São Paulo: Nacional, 1990. 
MANACORDA, M. História da Educação: da antiguidade até nossos dias. 6ª ed. 
São Paulo: Cortez, 1997. 
PAIXÃO, C. J. Os sentidos e significados da moral positivista nas políticas públicas da 
educação brasileira do século XIX. In; ARAUJO, R. M. L. (Org.). Pesquisa em 
educação no Pará. Belém: EDUFPA, 2003. p. 117-163. 
ROMANELLI, O. O. História da educação no Brasil (1930/1973). 26ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 2001. 
XAVIER, M. E. S. et al. História da Educação: a escola no Brasil. São Paulo: FTD, 
1994. 
 
 
03 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO – 60 HORAS  
O conhecimento sociológico e sua aplicação na educação. As teorias sociológicas da 
educação A importância da sociologia da educação na formação do educador. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALTHUSSER, L. Aparelhos Ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 
AQUINO, J. G. Diferenças e Preconceito na escola. Alternativas Teóricas e Práticas. 
São Paulo: Summus editorial, 1998. 
CATANI, A. & NOGUEIRA, M.A.(org.) Escritos de Educação. Petrópolis, Vozes, 
1998. 
DURKHEIM, E. Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1967. 
HUBERMAN, L. História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. 
MORROW, R. A. & TORRES, C. A. Teoria Social e Educação. Porto: Afrontamento, 
1997. 
PETITAT, A. Produção da Escola/Produção da Sociedade. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994. 
 
04 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - 60 HORAS  
Principais matrizes teóricas epistemológicas de construção da Ciência Psicologia: 
matrizes empíricas-ambientalitas, matrizes históricas-interacionistas. Da padronização 
do comportamento a construção sócio-histórica dos sujeitos concretos.  Psicologia e 
Educação e Psicologia da Educação: campos de ensino e pesquisa para a formação do 
professor.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BAQUERO, Ricardo. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 
BOCK, Ana Mercês Bahia et al. Psicologias: Uma introdução ao Estudo da Psicologia. 
13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Psicologia aplicada à educação. São Paulo: EPU, 
1986. 
_____________________________. Fundamentos de Psicologia Educacional. São 
Paulo: LÊ, 2001. 
DAVIS, Claudia. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 2003. 
GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas. Porto Alegre: ArtMed, 1997. 
MOREIRA, Paulo Roberto. Psicologia da Educação-Interação e Individualidade. 
São Paulo: FTD, 2006 
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OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento: um processo 
sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1997. 
PERRENOUD, Philippe. Os ciclos de aprendizagem: um caminho para combater o 
fracasso escolar. São Paulo: Artmed, 2004. 
POZO, Juan Ignácio. Teoria Cognitiva da aprendizagem.Porto Alegre: Artmed, 1998. 
REGO, Tereza C. Vygotsky: Uma perspectiva histórica. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 
 
05 - ANTROPOLOGIA EDUCACIONAL – 60 HORAS 
Contextualização do Pensamento antropológico e as contribuições de seus principais 
expoentes. Objeto e metodologia de estudo. Escolas Antropológicas. As relações entre 
Antropologia e Educação. Os estudos das diversidades culturais em educação escolar e 
não escolar: gênero, raça, etnia, cor, etc.. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRÉ, Marli E. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 
ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Difel, 1989. 
COHN, Clarice. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2005. 
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas Ciências Sociais. Bauru: EDUSC, 1999. 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
LOURO, Guacira. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-
estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997. 
SANTOS, Rafael. Antropologia para quem não vai ser antropólogo. Porto Alegre, 
2005. 
WULF, Cristoph. Antropologia da Educação. Campinas: Alínea, 2005.  
 
 
06 - DESENVOLVIMENTO HUMANO, APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO – 60 
HORAS 
Aspectos e processos biossociais que contribuem para o desenvolvimento e o 
aprendizado do ser humano: posições históricas, filosóficas e cientificas. Interfaces 
entre os aspectos biológicos e socioculturais que põem e ou interpõem-se aos processos 
de ensino aprendizagem: imbricações teóricas metodológicas no contexto da sala de 
aula. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDERY et al. Para compreender a ciência: Uma perspectiva histórica. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Espaço Tempo, 1994. 
ASSMANN, H. Reencantar a educação:  rumo à sociedade aprendente. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 1998. 
BACHELARD, G.  O novo espírito científico.  Trad. de António José Pinto Ribeiro. 
Lisboa: Ed. 70, Ltda, 1996. 
BUENO, B., CATANI, D. e SOUZA, C. A vida e o ofício dos professores: formação 
contínua, autobiografia e pesquisa em colaboração. São Paulo, Escrituras, 2000 
CAPRA, F.  A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 
São Paulo: Ed. Cultrix Ltda, 1998. 
CARDOSO, C. M. A canção da inteireza: uma visão holística da educação. São 
Paulo: Summus, 1995.   
CHALMERS, A. F. O que é Ciência afinal?  São Paulo: Brasiliense, 1993.  
CHASSOT, A. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: 
Editora Unijuí, 2000. 
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CHASSOT. A. e OLIVEIRA. R. (Org.) Ciência, ética e cultura na educação. São 
Leopoldo: Editora Unisinos, 1998. 
 
07 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E DA AMAZÔNIA – 60 HORAS  
 História da educação face ao processo de formação econômica e social do Brasil e da 
Amazônia. Educação brasileira e amazônica nos seus aspectos político, econômico e 
social com ênfase às questões relativas à história da educação na Amazônia.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRADE, Marisa Guerra. A educação exilada. Belo Horizonte: Autêntica, 1994. 
CORAZZA, Sandra: Infância e educação: São Paulo: Cortez, 1994. 
DEL PRIORE, Mary e GOMES, Flávio (orgs.) – Os Senhores dos Rios: Amazônia, 
Imagens, e Histórias. Rio de Janeiro: Elsevier, Ed. Campus, 2003. 
FREIRE, José Ribamar Bessa (coord.) – A Amazônia Colonial (1616-1798). 4ª ed. 
Manaus: Ed. Metro Cúbico, 1991. 
FREITAS, Marcos Cezar de. História social da infância no Brasil. São Paulo: 
HARDMAN, Francisco Foot – Trem Fantasma: a modernidade na selva. São 
Paulo:Companhia das Letras, 1988. 
NISKIER, A. A educação brasileira: 500 anos de História. São Paulo: Melhoramentos, 
2004 
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5.ed. São Paulo:2004 
RIZZINI, Irma – Crianças desvalidas, indígenas e negras no Brasil: cenas da 
Colônia, do Império e da República. Rio de Janeiro: USU Ed. Universitária, 2000 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil. 23.ed. 
Petrópolis:2005 
SANTOS, Roberto – História Econômica da Amazônia (1800-1920). São Paulo: T.ª 
Queiroz, 1990. 
SILVA, Garcilenil do Lago – Educação na Amazônia Colonial: contribuição à história 
da educação brasileira. Manaus: SUFRAMA, 1985 
SILVA, Marilene Corrêa da – Metamorfoses da Amazônia. Manaus: EDUA, 1999. 
VEIGA, Cynthia. História e historiografia da educação no Brasil. Belo Horizonte: 
 Petrópolis: Vozes, 2002. 
WEIGEL, Valéria Augusta Cerqueira de Medeiros – Escolas de branco em malokas 
de índio. Manaus, EDUA, 2000. 
WEINSTEIN, Bárbara – A borracha na Amazônia: expansão e decadência (1850-
1920). Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. SãoPaulo: HUCITEC, 1993. 
 
08 - FILOSOFIA E EDUCAÇÃO II – 60 HORAS 
A importância da filosofia e suas imbricações, engendramentos a partir do estudo da 
modernidade e pós - modernidade filosófica, no interior do atual contexto sócio-
político, para a compreensão crítica da formação e da prática do educador. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 
KANT, Immanuel. Sobre Pedagogia. Piracicaba: UNIMEP, 1996. 
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral. Trad. de Paulo César de Souza. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
PLATÃO. A república. Trad. E notas de Maria Helena da Rocha Pereira. 
Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 
ROSSEUAU, Jean-Jacques. Emílio ou da educação. Trad. Sérgio Milliet. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. 
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ADORNO, Theodor. Educacão e emancipação. São Paulo: Melhoramentos, 1995. 
CANDIDO, Celso e CARBONARA, Vanderlei (Org.). Filosofia e ensino: diálogo 
transdisciplinar. Ijuí. Editora da UNIJUÍ, 2004. 
CHAUÍ, Marilene. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1994. 
CHAUÍ. Marilene. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. 
V. I. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
DALBOSCO, Cláudio (Org.). Filosofia prática e pedagogia. Passo Fundo: Editora 
UPF, 2003. 
DALBOSCO, Cláudio; Tombetta, Gerson; LONGHI, Solange (Org.). Sobre filosofia e 
educação: subjetividade-intersubjetividade na fundametação da práxis pedagógica. 
Passo Fundo: UPF, 2004. 
DELEUZE, Gilles. A lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
GHIRALDELLI JR, Paulo (Org.). Infância, escola e modernidade. São Paulo: Cortez, 
Ed. UFPR, 1997. 
GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10ª. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2005.  
HERMANN, Nadja. Validade em educação: intuições e problemas na recepção de 
Habermas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999. 
JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Trad. Artur Parreira. São 
Paulo: Martins Fontes, 1995. 
LACOSTE, Jean. A filosofia no século XX. São Paulo: Papirus, 1992. 
MATOS, Olgária. Filosofia, a polifania da razão: filosofia e educação. São Paulo: 
Editora Scipione, 1997. 
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2007. 
 
09 – CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO – 60HORAS 
Análise e vivencias da corporeidade ao longo da história. Identificação dos paradigmas 
científicos e filosóficos que influenciam as diversas concepções de corpo. O caráter 
irredutível e indissociável da corporeidade e sua relação com a forma de existência 
humana. A corporeidade e a vivencia no espaço escolar: o aluno enquanto sujeito. 
Afetividade de eticidade. A importância social da escola na promoção do convívio com 
a diferença e dos valores sociais. Vivências lúdicas visando a consciência corporal.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MIRANDA, Regina. O Movimento Expressivo. Rio de Janeiro: MEC, 1979.  
MOREIRA, Wagner Wey.  O Fenômeno da Corporeidade: Corpo Pensado e Corpo 
Vivido. In  Pensando o Corpo e o Movimento. Org. DANTAS, Estélio H. M. Tonello: 
Shape. 1994.  
SANTIN, Silvino.  Perspectivas na Visão da Corporeidade in  Educação Física e 
Esportes: Perspectivas para o Século XXI. Ademir Gebara… et al.; Wagner Wey 
Moreira  (org.).Campinas:Papirus,1992.  
ASSMANN, H.  Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente.  Petrópolis: 
Vozes, 1998. 
DAMÁSIO, A. O mistério da consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento 
de si.  São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
FREIRE, João Batista.  De corpo e alma: o discurso da motricidade.  São Paulo: 
Summus, 1991. 
GONÇALVES, M.A.S. Sentir, pensar, agir: corporeidade e educação.  Campinas: 
Papirus, 1994. 
JÚNIOR, Paulo Ghiraldelli. Corpo: Filosofia e Educação. [S.L]: Ática, 2007. 
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MEDINA, J.P .  A educação física cuida do corpo... “mente”.  Campinas: Papirus, 
1995. 
MORIN, E.  O enigma do homem: para uma nova antropologia.  Trad. de Fernando de 
Castro Ferro.  2.ed.  Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
_____.  Introdução ao pensamento complexo. Trad. de Dulce Matos.  2.ed.  Lisboa: 
Instituto Piaget, 1990. 
_____.  O método III: o conhecimento do conhecimento.  Lisboa: Europa-América, 
1996. 
_____.  O método I: a natureza da natureza.  Lisboa: Europa-América, 1997. 
_____.  O método IV: habitat, vida organização.  Porto Alegre: Sulina, 1998. 
_____.  O método II: a vida da vida.  Lisboa: Europa-América, 1999. 
PRIGOGINE, I.  O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza.  São Paulo: 
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996. 
REICHOLD, Anne. Corporeidade Esquecida. [S.L]: Nova Harmonia; 2006. 
SILVA, Jorge Antônio e. Fragmento e a Síntese: A Educação Estética do Homem. 
[S.L]: Perspectiva / 2002. 
SANTIN, S. Educação física: uma abordagem filosófica da corporeidade.  Ijuí: Unijuí, 
1987. 
A SOCIOLOGIA DO CORPO. Le Breton D. Petrópolis: Editora Vozes; 2006. 104 
pp. 
 
10 - LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL - 60 HORAS  
O estado, o direito, a organização da educação. O gestor escolar, as normas e os 
procedimentos. A Legislação e o contexto da Educação infantil, do Ensino Fundamental 
e Médio no Brasil e no Estado do Pará.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Brasil. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96. 
_______. Conselho Nacional de Educação: Pareceres e Resoluções. 
BRZEZINSKI, Íris (org.). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São 
Paulo: Cortez, 2000. 
CARNEIRO, Moacir A. A LDB fácil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
DEMO, Pedro. A Nova LDB: Ranços e Avanços. Campinas: Papirus, 1997. 
GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1998. 
LIBÂNEO, José Carlos et al. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São 
Paulo: Cortez, 2003. 
MENEZES, João Gualberto de Carvalho et al. Estrutura e Funcionamento da 
Educação Básica – Leitura. São Paulo: Pioneira, 1999. 
MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação 
Constitucional. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
 
11 - DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE - 60 HORAS  
Didática: objeto de estudo e evolução histórica. Natureza e constituição do trabalho 
docente. Profissionalização docente: formação inicial e continuada, saberes docentes, 
plano de carreira, cargos e salários, condições de trabalho e órgãos de classe. Identidade 
docente e as questões de gênero, etnia e classe social. A docência como base da atuação 
do pedagogo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BUFFA, Ester, ARROYO, Miguel & NOSELLA, Paolo. Educação e Cidadania: 
quem educa o cidadão? 6ª ed., SP: Cortez, 1996. 
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CANDAU, Vera Maria (org). Magistério: Construção Didática. Petrólopis, RJ: 
Vozes, 1997. 

CICILLINI, Graça Aparecida. NOGUEIRA, Sandra Vidal (org). Educação Escolar: 
políticas, saberes e práticas pedagógicas.- Uberlândia: EDUFU. 2002. 

COSTA, Marisa C. Vorraber. Trabalho Docente e Profissionalismo. Porto Alegre: 
sulina, 1995. 

CUNHA, Maria Isabel da (org). Desmistificando a Profissionalização do Magistério. 
Campinas, SP: Papirus, 1999. 

GUIMARÃES, Valter Soares. Formação de Professores: Saberes, identidade e 
profissão. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

IMBERNON, Francisco. Formação Docente Profissional. 4. ed. São Paulo, Cortez, 
2004. 

LESSARD, Maurice Tardif Claude. O Trabalho Docente: elementos para uma teoria 
da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, para quê?. 3ª. ed. – São Paulo, 
Cortez, 2000. 

LINHARES, Célia (org). Os Professores e a Reinvenção da Escola: Brasil e 
Espanha. – 2ª. ed. – São Paulo: Cortez, 2001. 

PARO, Vitor Henrique. Por Dentro da Escola Pública. São Paulo: Xamã, 1995. 1ª ed. 
PIMENTA, Selma Garrido. De professores, pesquisa e didática. Campinas, SP: 
Papirus, 2002. 
SANTOS, Eunice Ferreira dos (et al). Territórios Didáticos: saberes & práticas. 
Belém: E. F. S., 2000. 
SILVA, Maria Vieira. CUNHA, Myrtes Dias da (org). Políticas e Práticas Docentes. 
Uberlândia: Edufu, 2004. 
TANGUY, Françoise Ropé Lucie. Saberes e Competências: o uso de tais noções na 
escola e na empresa. Campinas, SP: Papirus, 1997. 
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2002. 
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da Aprendizagem. – São Paulo: 
Libertad, 1998.  
VEIGA, Ilma Passos A. (org). Caminhos da Profissionalização do Magistério. 2. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 1998. 
__________________. (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
possível. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A Prática Pedagógica do Professor de Didática. – 
2ª. ed. – Campinas, SP: Papirus, 1992. 
 
12 - PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM E DO DESENVOLVIMENTO - 60 
Horas 
A Psicologia do Desenvolvimento e o Ciclo Vital. Aproximações entre 
Desenvolvimento e Aprendizagem. Teorias e processos psicológicos da aprendizagem e 
do desenvolvimento: o processo educacional como fenômeno da cultura. Organizações 
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Educacionais: construção do conhecimento e o construcionismo social. Pesquisas em 
contextos social, cultural e educacional regional.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BERGER, K. S. O desenvolvimento da pessoa da infância à terceira idade. RJ: LTC 
Editora, 2003  
COLL, S. C. (org) Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.  
CORRÊA,. R.M. Dificuldades no aprender: um outro modo de olhar. SP. Mercado de 
Letras, 2001.  
COUTINHO, M. T. C. Psicologia da Educação: um estudo dos processos psicológicos 
de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado para a educação, ênfase na 
abordagem construtivista. Belo Horizonte: Lê, 1999.  
CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. Campinas, Papirus, 1992.  
FONTANA, R.; CRUZ, M. N. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Atual, 
1997.  
OLIVEIRA, M. K. de; SOUZA, Denise Trento R.; REGO, T. C. (orgs) Psicologia, 
Educação e as temáticas da vida contemporâne. São Paulo: Moderna, 2002.  
PLACCO, V. M. de S. (org) Psicologia & Educação: revendo contribuições. São 
Paulo: Educ, 2002.  
SOUZA, M. P. E. et al. A questão do rendimento escolar: mitos e preconceitos. Revista 
da Faculdade de Educação, 15, p. 188-201, jul/dez. 1989.  
STOEBER, I. S.; DE FELICE, Z. P. A difícil arte de incluir. Viver Psicologia., p.10-11, 
mai/2000.  
BEE. H. A criança em desenvolvimento. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1977.  
BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. Psicologias: uma introdução ao 
estudo da Psicologia. São Paulo: Saraiva, 1999.  
FALCÃO, Gérson Marinho. Psicologia da Aprendizagem. São Paulo: Ática, 2001.  
KUPFER, Maria Cristina. Freud e a educação. São Paulo: Editora Scipione, 1989.  
MORALES, Pedro. A relação professor-aluno: o que é, como se faz. São Paulo: 
Loyola, 1999.  
 
13 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA - 60 HORAS  
Paradigmas da educação inclusiva. Educação e diversidade. A inclusão e os direitos 
humanos. Aspectos legais da educação inclusiva. Políticas Públicas no campo da 
educação inclusiva. Reflexões sobre a formação e o trabalho do pedagogo na área da 
educação inclusiva. Imaginários e representações da pessoa com necessidades especiais. 
Procedimentos metodológicos do processo de inserção social do PNEE nos ambientes 
escolares e não escolares. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Brasília: MEC-SEESP, 2001. 
CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto 
Alegre: Mediação, 2004. 
SKLIAR, Carlos (org.). Educação e Exclusão: abordagens sócio-antropológicas em 
educação especial. 2ª ed. Porto Alegre: Mediações, 1999. 
FERREIRA, Maria Elisa e GUIMARÃES, Marly. Educação inclusiva. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2003. 
FONSECA, Vitor. Educação Especial. 2ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
MANTOAN, Maria Teresa. Inclusão escolar: o que é? Por que? Como fazer? São 
Paulo: Moderna, 2003. 
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MAZZOTTA, Marcos. Fundamentos da Educação Especial. São Paulo: Pioneira, 
1982. 
OLIVEIRA, Ivanilde. Saberes, imaginários e representações na educação especial: a 
problemática ética da diferença e da exclusão social. Petrópolis-RJ: Vozes, 2004. 
Pará. Uma proposta para a educação especial do Estado do Pará. N° 04. Belém: 
SEDUC, 1997. 
RIBEIRO, Maria Luiza; BAUMEL, Roseli e ROSELI, Cecília (Orgs). Educação 
Especial: do querer ao fazer. São Paulo: AVERCAMP, 2003. 
SASSAKI, Romeu. Inclusão: construindo uma cidade para todos. Rio de Janeiro: 
WVA, 1997. 
UNESCO-ONU. A declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas em 
Educação Especial, 1994. 
 
14 - TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS E EDUCAÇÃO - 60 HORAS  
A importância das tecnologias educacionais. O trabalho interativo e as novas 
abordagens da comunicação em sala de aula. A utilização do computador na educação. 
Estudo teórico-prático dos recursos computacionais aplicados na educação (aplicativos, 
internet, multimídia e outros). Computador como recurso tecnológico no processo de 
ensino aprendizagem. Análise de experiências em curso.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARRETO, Raquel Goulart (Org.). Tecnologias educacionais e educação à distância: 
avaliando políticas e práticas. Quartel, 2001. 
BAQUERO, Ricardo. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre, Artes 
Médicas, 1998. 
BECKER, Fernando; MAEQUES, Tânia B. Iwaszko. Aprendizagem Humana: 
Processo de construção. Pátio, Porto Alegre, ano 4, n. 15, nov. 2000/ jan. 2001. 
CARRETERO, Mario. Construtivismo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1997.  
DAMASCENO, Maria de Jesus Amaral. Aprendizagens e Novas Tecnologias em 
Educação. Belém: UNAMA, 2005. 
FAGUNDES, Lea. (et al). Aprendizes do futuro: as inovações começaram. Cadernos 
de informática para mudança na educação. MEC/SEED/Proinfo, 1999. 
FRANCO, Sérgio Roberto Kieling. O construtivismo e a educação. 6ª ed. Porto 
Alegre: Mediação, 1997. 
FREIRE, Fernanda M. Pereira; PRADO, Maria E. B. Brito. O computador em sala de 
aula: articulando saberes. São Paulo: NIED, 2000. 
FREITAS, Candido Varela (et al). Tecnologias de informação e comunicação na 
aprendizagem. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1997. 
GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2000. 
HERNÁNDEZ, Fernando (et al). Aprendendo com as inovações nas escolas. Porto 
Alegre: ArtMed, 2000. 
MORAN, José Manuel (et al). Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Campinas: 
Papirus, 2000. 
MERCADO, Luis Paulo Leopoldo (org.) Novas Tecnologias na educação: reflexões 
sobre a prática. Maceió: EDUFAL, 2002. 
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na Educação: Novas Ferramentas Pedagógicas 
para o professor da atualidade. São Paulo: Érica, 2000. 
VALENTE, José Armando. Formação de educadores para o uso da Informática na 
Escola. São Paulo: NIED, 2003. 
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15 - FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS - 60 HORAS 
Compreensão acerca dos diferentes tipos de conhecimentos. Principais teorias sobre os 
diferentes modos de como o homem constrói o conhecimento. Compreensão sobre o 
surgimento e a história das Ciências. Os problemas contemporâneos da ciência. A 
contribuição das ciências para a explicação e compreensão da educação. Elementos 
estruturantes do Projeto de Pesquisa. 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F.. O método nas ciências 
naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2001. 
BRUYNE, P. de et al. Dinâmica da pesquisa em ciências sociais: os pólos da prática 
metodológica.Rio de Janeiro: F. Alves, 1997. 
CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1991. 
FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 
1992. 
LAVILLE, C. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências 
humanas. PortoAlegre : Artmed ; Belo Horizonte : Ed. da UFMG, 1999. 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 
em educação.São Paulo: Atlas, 1997. 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPUEDUSP, 1998. 
 
16 - FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO TRABALHO CIENTÍFICO E 
ACADÊMICO - 60 HORAS 
Compreensão de ser estudante na graduação, para e na área da educação. Apreender o 
processo de produção do conhecimento: ler, escrever, avaliar e criticar, formular. 
Introdução às linguagens de acesso às diferentes fontes de produção do conhecimento e 
da pesquisa educacional: NBR e ABNT, biblioteca, meios informatizados, leitura e 
produção de textos, fichamentos, resumos, resenhas, artigos e outros. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras. 18ª ed., São 
Paulo: Brasiliense, 1993. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. [Normas]. Rio de 
Janeiro: ABNT. 
CHALMERS, A. O Que é Ciência, Afinal? Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
Brasiliense, 1982. 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 5ª ed., São Paulo: 
Cortez, 2001.  
DIXON, B. Para que Serve a Ciência? São Paulo: Nacional, 1976. 
GALLIANO, A. Guilherme. O Método Científico: teoria e prática. São Paulo: Harbra, 
1996. 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 
2002. 
GOLDENBERG, Mirian. A Arte de Pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. 2ª ed., Rio de Janeiro: Record, 1998. 
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª ed., São Paulo: 
Atlas, 2003. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
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resenhas. 5ª ed., São Paulo: Atlas, 2006. 
PADUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da Pesquisa: abordagem 
teórico-prática. São Paulo: Papirus, 1996. 
SALOMON, Délcio Vieira. Como Fazer uma Monografia: elementos de metodologia 
de trabalhos científicos. Belo Horizonte: Interlivros, 1974. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. [21ª ed.], São 
Paulo: Cortez, 2001. 
 
 
17- ESTÁGIO DE INTRODUÇÃO AO CAMPO EDUCACIONAL – 60 HORAS 
Atividades orientadas e supervisionadas voltadas ao reconhecimento e análise da 
realidade da educação escolar pública e particular, urbana e rural local. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRE, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da Prática Escolar. São Paulo: Papirus, 
1995. 
NÓVOA, Antônio. Vidas de Professores. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1995. 
MANCEBO, Deise; FÁVERO, Maria de Lourdes A. (org.). Universidade: políticas, 
avaliação e trabalho docente. São Paulo: Cortez, 2004. 
FREITAS, Iraíde Barreiro Marques de. Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 
na Formação de Professores. 1. ed. São Paulo: Avercamp, 2006. 
GARRIDO, Selma Pimenta. O estágio na formação de professores - unidade teórica e 
prática. São Paulo: Cortez, 2001. 
PERRELÓ, Jorge Solivellas. Pedagogia do estágio: experiências de formação 
profissional. 1. ed. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1998. 
 
 
18 – ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 60 HORAS  
Atividades orientadas e supervisionadas sobre educação infantil no contexto escolar e 
na família. Espaço interdisciplinar com vistas à articulação entre a realidade vivenciada 
pelo aluno e a prática pedagógica das escolas. Análise global e crítica da realidade 
educacional.  
    
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABRAMOVICH, F. Literatura infantil.. São Paulo: Scipione; 1993. 
BORGHI, Bautista Quintino. As escolas infantis como serviço de qualidade. In: 
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre, ARTMED, 
1998. 
CERIZARA, Ana Beatriz. Educar e cuidar: por onde anda a Educação infantil? 
Perspectiva, Florianópolis, v.17, n. especial, p.11-21, jul./dez,1999. 
EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAM, George. As cem linguagens da 
criança. Porto Alegre, ARTMED, 1999. 
FARIA, Ana Lúcia Goulart de. Educação pré-escolar e cultura: para uma pedagogia 
da Educação Infantil. Campinas, Cortez, 1999. 
HADDAD, Lenira. A creche em busca de identidade. São Paulo, Loyola, 1993. 
HARLA, J. D.; RIVKIN, M. S. Ciências na educação infantil: uma abordagem 
integrada. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
HERON, Alastair. Cuidado e educação do pré-escolar nos países em 
desenvolvimento. Cadernos de Pesquisa, São Paulo..1991.  
KRAMER, Sonia. A pré-escola como direito. Idéias, São Paulo, 1988.  
MACHADO, Maria Lúcia de A.(org). Encontros e desencontros em educação 
infantil. São Paulo: Cortez, 2002. 



 66

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo, Ática, 
1997. 
ROCHA, Eloisa Acires Candal. A pesquisa em Educação Infantil no Brasil. Santa 
Catarina, UFSC, Núcleo de Ciências da Educação, Núcleo de publicações, 1999. 
WEFFORT, M. F. Observação, registro, reflexão: Instrumentos metodológicos I. SP: 
Espaço Pedagógico, 2005. 
 
19 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - 60 HORAS 
Concepções de infância e de educação infantil. Contribuições dos principais pensadores 
para o campo da educação infantil. Conhecimento da organização do trabalho 
pedagógico na educação infantil: seleção de conteúdos, metodologia de trabalho, 
organização do espaço e tempo, planejamento das atividades, avaliação do processo de 
ensino-aprendizagem. As diversas formas de organização do trabalho docente na 
educação infantil. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABRAMOVICH, Fani. O estranho mundo que se mostra às crianças. São Paulo, 
Summus, 1983. 
AFLALO, M.C.M. O brinquedo interessa a muita gente. Dissertação de Mestrado. 
São Paulo, Pontifícia Universidade 
ALMEIDA, Paulo N. de. Educação Lúdica – Técnicas e jogos pedagógicos. São Paulo, 
Loyola, 1990. 
ALTMAN, Raquel Zumbano. Brincando na História. In: História das crianças no 
Brasil, São Paulo, 1999. 
BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo, 
Summus, 1984. 
BOMTEMPO, Edda; HUSSEIN, Carmen L. e ZAMBERLAN, Maria A.T. Psicologia 
do brinquedo. São Paulo, 1999. 
BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e Cultura. São Paulo, Cortez, 1995. 
BUITONI, Dulcília S. Quintal Mágico – Educação-arte na pré-escola. São Paulo, 
Brasiliense, 1988. 
CADERNO CEDES nº 37. Grandes Políticas Para os Pequenos – Educação Infantil. 
Campinas, Papirus, 1995. 
CARDOSO, S.R. Memória e jogos tradicionais infantis: Dissertação de Mestrado. 
Marília,Católica, 1998. 
CHÂTEAU, Jean. O jogo e a criança. São Paulo, Summus, 1987. 
CONHOLATO, M.C. (org.) O jogo e a construção do conhecimento na pré-escola. 
Série IDÉIAS, FDE, São Paulo, 1991. 
FORQUIN, Jean-Claude. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do 
conhecimento. Porto Alegre, Artes. 2006 
GUDSDORF, Georges. Professores para quê?: Para uma Pedagogia da Pedagogia. 
São Paulo, Martins Fontes, 1997. 
KISHIMOTO, Tizuko M. Jogos tradicionais infantis: o jogo, a criança e a educação. 
Petróplis, Vozes, 1993. 
MACHADO, M.M. O brinquedo-sucata e a criança: a importância do brincar, 
atividades e materiais. São Paulo, Ed. Loyola, Médicas, 1999. 
SANTOS, Santa Marli dos. (org.). Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos. 
Petrópolis, Vozes, 1999. 
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20 - PSICOGÊNESE DA LINGUAGEM - 60 HORAS  
Fundamentos da psicolingüística nos estudos da aquisição da linguagem. Princípios 
psico-cognitivos e o aprendizado da língua materna. Relação entre pensamento e 
linguagem: matrizes psicológicas dos sócio-interacionistas ao processo de 
desenvolvimento da linguagem e do pensamento. O papel da linguagem no processo de 
construção das funções psicológicas superiores.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FERREIRO, Emilia & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Artes 
Médicas 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem. Editora Atica, 2003. 
CIASCA, S. M. (Org). Distúrbios de Aprendizagem: proposta de avaliação 
interdisciplinar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
DOCKRELL, J. & McSHANE, J. Crianças com Dificuldades de Aprendizagem: uma 
abordagem cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
ELLIS, A W. Leitura, escrita e dislexia: uma análise cognitiva. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1995. 
FERREIRO, E. & TEBEROSKY, A. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1999. 
SANTOS, M.T.M. & Navas, A.L.G.P. Distúrbios de Leitura e Escrita: teoria e 
prática. Manole, 2002. 
ZORZI, J.L. Aprendizagem e Distúrbios da Linguagem escrita: questões clínicas e 
educacionais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
 
21 - LUDICIDADE E EDUCAÇÃO - 60 HORAS  
Estudo histórico da Ludicidade. Concepções e origem dos jogos. O significado do 
lúdico como prática cultural. O lúdico como fonte de compreensão do mundo e o papel 
na educação. As diversas atividades desenvolvidas na educação escolar e não escolar. 
Exercício de vivências lúdicas.    
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALVES, Rubens. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez/Autores 
Annablume, 2000. 
ARIÉS, Philipe. História social da criança e da família. Trad, de D. Flaksman. 
Artes Médica, 1995. 
BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo a educação. São Paulo: 
BOSI, Alfredo. Cultura como tradição. In: BORNHEIM, Gerd. (et alii). Cultura 
brasileira tradição/contradição. Cortez;Brasília, DF: UNESCO, 2000. 
HUIZINGA, Johan. Homo ludens. 4. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1998 
KISHIMOTO, T. M (Org.). Jogos tradicionais infantis. Petrópolis: Vozes, 1993. 
LIMA, Lauro de O. Piaget para principiantes. São Paulo: Summus, 2000. 
MARCELLINO, Nelson C. Pedagogia da Animação. Campinas: Papirus, 1990. 
Mercado Aberto, 1990. 
MORIN, Edgar. Os sete sabares necessários à educação do futuro. São Paulo: 
OLIVEIRA, Paulo de Salles. Aventuras e enigmas da informatização dos 
brinquedos. Petrópolis: Vozes,2006 
OLIVEIRA, Paulo de Salles. Brinquedo e indústria cultural. Petrópolis: Vozes,2004 
SAMPAIO, Inês Silvia Vitorino. Televisão, publicidade e infância. São Paulo: 
SANTOS, Santa Marli P. dos Brinquedoteca: sucata vira brinquedo. Porto Alegre: 
Summus, 1984. 
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ZILBERMAN, Regina Org.). A produção cultural para a criança. Porto Alegre: 
Summus, 2002 
 
22 - PROCESSOS DE ENSINO E LETRAMENTO - 60 HORAS 
A Escrita como produção social. A Relação dos processos de ensino e aprendizagem 
com a linguagem, a cultura. O letramento e as diferentes abordagens no processo de 
alfabetização na contemporaneidade. O processo de alfabetização nas séries iniciais, na 
EJA. O sujeito e o ensino da língua oral, escrita. As práticas discursivas. Diferentes 
gêneros e formas discursivas de produção de conhecimento: literatura, história em 
quadrinhos, pintura, fotografia, cinema.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABAURRE, M. B. M. (Org.). Cenas de aquisição da escrita. 2. ed. São Paulo: 
Mercado de Letras, 2001. 
ANGELO, G.L., GESUELI, Z.M., MENDES, I.R.S.; PISCIOTTA, H. O que as 
pessoas pensam sobre leitura-escrita? Leitura: teoria e prática.  1988. Mercado 
Aberto.  
COOK-GUMPERZ,J. A construção social da alfabetização. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 1991.  
GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
GAGNÉ, G., STUBBS, M., BAGNO, M. Letramento, Variação e Ensino. São Paulo: 
Parábola, 2002.  
KLEIMAN, A. (Org.) Os Significados do Letramento. Campinas: Mercado de Letras, 
1995. 
Kleiman, A. (org.) Os significados do letramento. Campinas: Mercado de Letras, 
1995.  
TFOUNI, L. V. Letramento e alfabetização. São Paulo: Cortez Editora, 1995. 
 
 
23 - MOTRICIDADE HUMANA NA EDUCAÇÃO - 60 HORAS 
Compreensão do homem enquanto totalidade. Cultura e movimento. Considerar a 
interrelação corpo e desenvolvimento da consciência no processo educacional. Perceber 
o movimento enquanto elemento constituinte da aprendizagem. As implicacaoes do 
movimento humano no processo de aprendizagem. Vivências corporais de 
aprendizagem. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação as múltiplas inteligências. 3 ed. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 1999. 
ARAÚJO, Vania Carvalho de. O Jogo no contexto da Educação Psicomotora. Editora 
Cortez. 2003. 
BARRETO, Milton Sérgio M. e  Sueli Palmeira. Ludomotricidade: A importância do 
desenvolvimento e manutenção das valências psicomotoras na formação integral 
do Ser humano. Salvador, 2000. 
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro – Teoria e prática da Educação 
física. 4 ed. São Paulo: Scipione, 1997.  
FRIEDMANN, Adriana. Brincar: crescer e aprender. São Paulo: Moderna, 1996. 
GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas – A teoria na prática. Trad. Maria 
Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
LAPIERRE, A. A simbologia do movimento. São Paulo: Editora Manole, 2001. 
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OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade – Educação e Reeducação num 
enfoque Psicopedagógico. 3 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 1997. 
 
24 - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM – 60 HORAS  
Estudo da avaliação como instrumento indispensável para o planejamento e 
acompanhamento das ações educativas. As diferentes concepções da avaliação e suas 
manifestações na prática didático-pedagógica. A relação entre o processo ensino-
aprendizagem e avaliação. Relação entre avaliação e medida. Procedimentos e 
instrumentos da avaliação da aprendizagem.  As práticas avaliativas: tipologia e 
metodologia de organização, critérios e elaboração (provas, relatórios, seminários, 
entrevistas e observações). A importância do erro na prática avaliativa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARLOW, Michel. Avaliação Escolar: mitos e realidades. Porto Alegre. Artmed, 
2006. 
FREITAS, Luis Carlos de. A “progressão continuada” e a “democratização” do 
ensino. In: VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas (org.). Avaliação: políticas e 
práticas. Campinas-SP, Papirus, 2002. 
HADJI, Charles. A Avaliação, regras do jogo: das intenções aos instrumentos. Porto 
Editora, 1994. 
HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. SP: Ática, 1994. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexível sobre a 
criança. Porto Alegre. Mediação, 1992. 
MASETTO, Marcos. Competência Pedagógica do Professor universitário. São 
Paulo, Summus Editora, 2003. 
ROMÃO, Eustáquio. Avaliação dialógica – desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, 
1998.  
SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que avaliar? Como avaliar? Petrópolis: Vozes, 
1995.  
SANTOS NETO, Elydio. Aspectos humanos da competência docente: problemas e 
desafios para a formação de professores. In: SEVERINO, Antônio e FAZENDA, Ivani 
(orgs). Formação docente: rupturas e possibilidades. Campinas-SP: Papirus, 2002. 
 
 
25 - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM - 
60 HORAS 
Planejamento: importância e significado. Planejamento e trabalho pedagógico. 
Planejamento de ensino e suas articulações com as questões curriculares, didático-
pedagógicas e ético-valorativas. Planos, projetos e programas: diferenças, tipos, 
elementos constitutivos, análise, elaboração e utilização nos processos de ensino-
aprendizagem.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CANDAU, Vera (org). A Didática em Questão. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
CANDAU, Vera Maria (org). Rumo a Uma Nova Didática. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1989. 
DALMAS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, 
acompanhamento e avaliação. Petrópolis.  Vozes, 1994. FAZENDA, Ivani (org). 
Didática e Interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 1998. 
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FAZENDA, Ivani (org). Práticas Interdisciplinares na Escola. – 4ª. ed. São Paulo: 
Cortez, 1997. 

MENEGOLLA, Maximiliano. SANT’ANA, Liza Marins. Por que planejar? Currículo 
-11ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
BRASIL. MEC.  Parâmetros Curriculares Nacionais. 2001 
HERNANDEZ, Fernando. VENTURA, Monteserrat. A Organização do currículo por 
projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 
MOURA. Dácio G. BARBOSA. Eduardo F. Trabalhando com projetos: Planejamento 
e gestão de Projetos educacionais. Petrópoles. RJ.Vozes, 2006 
NOGUEIRA. Nilbo Ribeiro. Pedagogia de Projetos. Ed. Érika.2000 
VASCONCELLOS, C.S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto 
político pedagógico elementos metodológicos de elaboração e realização. São Paulo: 
Libertad, 2006. 
 
26 – ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: SERIES 
INICIAIS - 60 HORAS  
Atividades orientadas e supervisionadas sobre educação nas séries iniciais do Ensino 
fundamental, privilegiando-se diferentes contextos educativos. Trabalho de campo 
orientado para o diagnóstico dos componentes metodológicos envolvidos na prática 
educativa das escolas. Análise das unidades de ensino no conjunto das determinações 
mais amplas a que estão submetidas, com vistas a reflexões a partir da prática, 
articulado aos demais componentes curriculares específicos, de forma interdisciplinar as 
demais práticas de ensino. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABERASTURY, Arminda. A criança e seus jogos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 
AJURIAGUERRA, Julian de. A escrita infantil: evolução e dificuldades. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1998. 
BROUGÈRE, Gilles. Jogo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
COELHO, Betty. Contar Histórias: uma arte sem idade. São Paulo: Ática, 1999. 
CUNHA, Susana Rangel Vieira. Cor, som e movimento: a expressão plástica, musical 
e dramática no cotidiano da criança. Porto Alegre: Mediação, 1999. 
 HERNANDES & VENTURA. Projetos Organização do Currículo por Projetos de 
trabalho. Porto Alegre: Artmed,1998. 
LADEIRA, Idalina: CALDAS, Sarah. Fantoche e Cia. São Paulo: Scipione, 1998. 
LA TAILLE, Ives de. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 
São Paulo: Summus, 1992. 
NEGRINE, Airton. Aprendizagem e desenvolvimento infantil, psicomotricidade: 
alternativas pedagógicas. Porto Alegre: 1998. 
SANTOS, Santa M. (org). A ludicid XAVIER, Maria Luiza e ZEN, Maria Isabel H. 
Dalla.Planejamento em destaque: análises menos convencionais.Porto Alegre: 
Mediação, 2000. 
 
 
27 – ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60 
HORAS 
Espaço interdisciplinar contextualizado entre a realidade do aluno e a prática 
pedagógica das escolas de EJA. Análise global e crítica da realidade educacional.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GADOTTI, Moacir, ROMÃO,José E., (orgs). Educação de jovens e adultos: teoria, 
prática e proposta. 3ed. São Paulo:Cortez, 2001 
BRANDÃO, Carlos R. O que é método Paulo Freire. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
CADERNOS DO MOVA . Totalidade de Conhecimento: Da alfabetização Cidadã à 
Psicogênese da Língua escrita. Porto Alegre: SMED, 2002. 
CADERNOS PEDAGÓGICOS. Educação de jovens e adultos: relatos do cotidiano. 
Porto Alegre: 1995. 
FILIPOUSKI, Ana Mariza Ribeiro, STEPHANOU, Maria, (Org.). Cidadania e mundo 
do trabalho: estratégias pedagógicas para jovens e educadores. Porto Alegre: Fundação 
Maurício Sirotsky Sobrinho, 2003. 
FONSECA, Maria Conceição F. R. Educação matemática de jovens e adultos: 
especificidades, desafios e contribuições. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
FREIRE, Paulo ; MACEDO, Donaldo. Alfabetização: leitura do mundo leitura da 
palavra. Rio de Janeiro:Paz e Terra, 1990. 
MORAES, Salete Campos. (Org.) Educação Especial na EJA: contemplando a 
diversidade. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Secretaria Municipal 
de Educação, 2007. 
MOURA, Tânia de Mello. A prática dos alfabetizadores de jovens e adultos: 
contribuições de Freire, Ferreiro e Vygotsky. Maceió: EDUFAL, 1999. 
PINTO, Álvaro V. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo: Cortez, 2001.  
 
 
28 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 
PORTUGUÊS - 60 HORAS 
Bases teóricas da Língua Portuguesa. Distinção de ensino prescritivo e ensino produtivo 
da língua Materna. Compreensão dos fatos lingüísticos a partir das contribuições da 
Lingüística Aplicada ao ensino de Português nas séries iniciais. Planejamento e 
execução das atividades relacionadas ao ensino produtivo da leitura oral, escrita e 
gramática contextualizada (análise lingüística) nas séries iniciais.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRITTO, Luiz Percival Leme de. Sobre a leitura na escola: 5 equívocos e nenhuma 
solução. COLE. Campinas, julho, 2003. 
FONTANA, Roseli Aparecida Cação. Mediação pedagógica na sala de aula. 
Campinas: Autores Associados, 1996. 
GALLO, Solange L. Discurso da escrita e ensino. Campinas: Ed da UNICAMP, 1992. 
GARCIA, Edson Gabriel. A leitura na escola de 1º grau: por uma outra leitura da 
leitura. São Paulo: EdiçõesLoyola, 1992. 
KRAMER, Sônia. A formação do professor como leitor e construtor do saber. In: 
MOREIRA, Antonio Flávio (org.). Conhecimento educacional e formação do 
professor. Campinas: Papirus, 1994. 
MAGNANI, Maria do Rosário M. Leitura, literatura e escola. Sobre a formação do 
gosto. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
OLIVEIRA, Zilma Ramos (org.). A criança e seu desenvolvimento: perspectivas para 
se discutir a educação infantil. São Paulo: Cortez, 1995. 
PERRONI, Maria Cecília. Desenvolvimento do discurso narrativo. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992. 
PALANGANA, Isilda Campaner. Desenvolvimento & aprendizagem em Piaget e 
Vygotsky (a relevância do social). São Paulo: Plexus, 1994. 
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SILVA, Ezequiel Theodoro da. A produção da leitura na escola: pesquisas x 
propostas. São Paulo: Ática, 1995. 
SILVA, Lilian Lopes Martins da. O ensino de língua portuguesa no primeiro grau. 
São Paulo: Atual, 1986 (Projeto Magistério). 
SMOLKA, Ana Luiza. A criança na fase inicial da escrita — a alfabetização como 
processo discursivo. São Paulo: Cortez, 1988. 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Para onde vai o professor? Resgate do 
professor como sujeito de transformação. São Paulo: Libertad, 1999. 
 
29 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 
MATEMÁTICA- 60 HORAS 
A matemática enquanto linguagem. Matemática, história e sociedade. O 
desenvolvimento infantil e o aprendizado matemático. Análise do  ensino de matemática 
nas séries iniciais: desafios e perspectivas. A prática docente do professor de 
matemática. Numeralização. Metodologia específica para o ensino de matemática e 
recursos auxiliares. O trabalho cooperativo O jogo lúdico. Estratégias de cálculo. 
Resolução de problemas. O recurso à história da matemática. A modelagem matemática. 
Recursos tecnológicos para o ensino de matemática. O livro didático. Organização e 
avaliação de atividades. Análise dos conteúdos matemáticos das séries iniciais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BICUDO, Maria A. Viggiani; BORBA, Marcelo de Carvalho Educação Matemática, 
Pesquisa em Ação. São Paulo: Cortez. 2004. 
CARVALHO, Mercedes Betta Quintano. Os saberes profissionais dos professores de 
educação de jovens e adultos. São Paulo: PUCSP 2002. 
CURY, Helena Noronha (org.) Formação de professores de Matemática. Uma  
visão multifacetada. Porto Alegre: EDUPUCRS.2001 
COLL, César. Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1994. 
D’AMBROSIO, Ubiratan. Da Realidade à Ação: reflexão sobre educação matemática. 
São Paulo: Summus; 1986.  
_____________________. Etnomatemática: Arte ou técnica de explicar e conhecer. 
São Paulo: editora Ática, 1990.  
__________________. Educação matemática da teoria à prática. Campinas: Papirus. 
(9ª edição).2004. 
FIORENTINI, Dario; CASTRO, Francisca Carneiro de (2003) Tornando-se professor 
de matemática: O caso de Allan em prática de ensino e estágio supervisionado. In: 
FIORENTINI, Dario (org.). Formação de professores de matemática. Explorando 
novos caminhos com outros olhares. Campinas. Mercado das Letras, 2002. 
GANDIM, Danilo. Planejamento como Prática Educativa. Co-Edição AEC- Loyola, 
São Paulo, 1993. 
NÓVOA, Antônio. Formação de Professores e profissão docente. In: NÓVOA, Antônio 
(org). Os professores e sua formação. Porto: Porto Editora. 1995. 
NOVOA, A. Relação escola – sociedade: novas respostas para um velho problema. IM: 
SERBINO, R. V. et al. (org). Formação de professores. São Paulo: UNESP, 1996.  
PEREZ, Geraldo.Formação de professores de Matemática sob a perspectiva do 
desenvolvimento profissional. In: BICUDO,  
Maria A. Viggiani (org.). Pesquisa em Educação Matemática: Concepções & 
Perspectivas. São Paulo. Editora UNESP. 1999 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Matemática. Brasília: MEC/SEF,1998. 
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SACRISTÁN, J. Gimeno. O Currículo. Uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1998. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1998. 
 
30 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICO DO ENSINO DE 
CIÊNCIAS - 60 HORAS 
Características da atitude cientifica e sua relação com o desenvolvimento da autonomia 
de pensamento e a formação cidadã. Raízes históricas do ensino de ciências no Brasil:  
desafios e perspectivas. O desenvolvimento infantil e o ensino-aprendizagem de 
ciências. Análise do  ensino de Ciências nas séries iniciais: As questões curriculares e a 
prática docente. Metodologia específica para o ensino de Ciências e recursos auxiliares. 
A Experimentação: questões e procedimentos. Projetos de pesquisa: princípios, 
elaboração e acompanhamento no espaço escolar. O recurso à história da Ciência. 
Análise dos livros didáticos e dos conteúdos de ciências das séries iniciais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANGOTTI, J. A; DELIZOICOV, Demetrio. Metodologia do ensino de ciências. São 
Paulo: Cortez, 1994. 
BARBIERI, Marisa Ramos. Aulas de ciências. São Paulo: Holos, 1999. 
______. Laboratório de ensino de ciências. São Paulo: Holos, 2002. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. SEF. Parâmetro Curricular 
Nacional. Brasília: MEC, 1998. 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PEREZ, Daniel. Formação de professores 
de ciências. São Paulo: Cortez, 1993. 
DELIZOICOV, Demetrio. Ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 2003. 
FRACALANZA, Hilário; AMARAL, Ivan A. O ensino de ciências. São Paulo: Atual, 
1999. 
GASPAR, Alberto. Experiências de ciências para o ensino fundamental. São Paulo: 
Ática, 2003. 
 
31 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICO DO ENSINO DE 
HISTÓRIA- 60 HORAS 
A história, ciência do social, objeto de estudo. A história construção dos diversos 
sujeitos sociais. Cotidiano. Mentalidade e história oral: fundamentos básicos. Objetivos 
e finalidades para o ensino de história nas séries iniciais. História e cultura afro-
brasileira. Metodologias e recursos auxiliares de ensino, planejamento e execução de 
atividades experimentais. Relação com as demais áreas do conhecimento, estudo crítico 
dos conteúdos e metodologias direcionados ao ensino de história nas séries iniciais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BITTENCOURT, Circe Maria F. Ensino de História. Fundamentos e métodos. São 
Paulo: Cortez,2004 
NIKITIUK, Sonia S. (org) Repensando o ensino de história. São Paulo: Cortez, 1999. 
BALDIN, Nelma. A História dentro e fora da escola. Florianópolis: UFSC, 1999. 
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 
CADERNOS CEDES. A prática do ensino de história. Nº10. São Paulo: Cortez, 1994. 
___. O cotidiano do livro didático. Nº18, São Paulo: Cortez, 1997. 
CAIMI, Flávia Heloisa. Conversas e controvérsias: o ensino de História no Brasil. 
Passo Fundo, UPF.Editora, 2001. 
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História: ensaios de 
teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
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FARIA, Ana Lúcia G. de. Ideologia no livro didático. 4.ed. São Paulo: Cortez, 1986. 
FELGUEIRAS, Margarida Louro. Pensar a História, repensar o seu ensino. Porto: 
Porto Editora,1994. 
FULANI, Lúcia Maria Teixeira. Autoridade do professor: meta, mito, mito ou nada 
disso? São Paulo:Cortez, 1990. 
GHIRALDELLI JR., Paulo. Didática e teorias educacionais. Rio de Janeiro. DPeA, 
2002. 
MOREIRA, Antonio Flavio B. Currículos e programas no Brasil. 3.ed. Campinas: 
Papirus, 1997. 
NIDELCOFF, Maria Teresa. A escola e a compreensão da realidade. 14.ed. São 
Paulo: Brasiliense,1986. 
NUNES, Silma do Carmo. Concepções de mundo no ensino de história. Campinas: 
Papirus, 1996. 
PEREIRA, Vilmar Alves. A importância das teorias da educação na formação do 
educador in: DOTTI, Corina M.(org) Educação: Reflexão, vivências e pesquisa. Caxias 
do Sul, EDUCS, 2002. 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Ensinar história. São Paulo: Scipione, 2004. 
SACRISTÁN, J. Gimeno; GÓMES,A.I. Pérez. Compreender e transformar o ensino. 
4.ed. PortoAlegre: Artes Médicas, 1998. 
SANT’ANNA, Ilza Martins; MENEGOLLA, Maximiliano. Didática: aprender a 
ensinar. São Paulo:Loyola, 1989. 
SILVA, M. História. O prazer em ensino e pesquisa. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
 
32 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICO DO ENSINO DE 
GEOGRAFIA - 60 HORAS 
Fundamentos da geografia escolar, concepções de ensino de Geografia. Os conceitos 
chaves da Geografia: espaço, lugar, região, território, paisagem, sociedade e meio 
ambiente e suas transposições didáticas para a educação básica . As diferentes escalas 
de análise do espaço: o local, o regional, o nacional e o global. Os eixos de abordagem 
para a decodificação da espacialidade moderna: o processo industrial, a relação cidade 
— campo, a natureza, a territorialidade e a desterritorialidade dos vários níveis de 
organização da sociedade. Métodos didáticos aplicados ao ensino de geografia nas 
séries iniciais. Elaboração de recursos didáticos acessíveis para o ensino de Geografia. 
Análise de programas oficiais e alternativos.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMEIDA, R. D. de. - Do Desenho ao Mapa. São Paulo: Contexto, 2003. 
CARLOS, Ana Fani A. (org.) - A Geografia na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 
1999. 
CARVALHO, Maria Inez. Fim de Século : a escola e a Geografia. Ijuí : Ed. UNIJUÍ, 
1998. 
CAVALCANTI, Lana S. Geografia, Escola e Construção do conhecimento. 
Campinas: Papirus, 1998. 
CASTROGIOVANNI, Antônio C. (org.) - Geografia em Sala de Aula, Práticas e 
Reflexões. Porto Alegre: Ed. UFRS, 1999. 
CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. Campinas : Papirus, 1995. 
FORQUIN, J.C. Escola  e Cultura: as bases sociais e epistemológicas do 
conhecimento escolar. Porto Alegre : Artes Médicas, 1993. 
FREIRE, Paulo - Pedagogia da Esperança. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992. 
GADOTTI, Moacir - Pedagogia da Terra. São Paulo, Peirópolis, 2000. 
GIANSANTI, R. e OLIVA, J. Temas da Geografia do Brasil. São Paulo: Atual, 1999. 



 75

GONÇALVES, C. W. P.  Os (des)Caminhos do Meio Ambiente. São Paulo: Contexto, 
1999. 
GOODSON, Y. Currículo: Teoria e História. Petrópolis: Vozes, 1995. 
KOZEL, S.; FILIZOLA, R. Didática da Geografia : memórias da terra - o espaço 
vivido. São Paulo : FTD, 1996. 
MOREIRA, Antônio F  e  SILVA, Tomás T. (Orgs.). Currículo, Cultura e Sociedade. 
São Paulo: Cortez, 1994. 
MOREIRA, Ruy. O Círculo e a Espiral - A Crise Paradigmática do Mundo Moderno. 
Rio de Janeiro: Cooautor, 1993. 
OLIVEIRA, Ariovaldo U.  Para Onde Vai o Ensino da Geografia? São Paulo: 
Contexto, 1989. 
______ (org) Reformas no Mundo da Educação: Parâmetros curriculares e 
geografia. São Paulo: Contexto, 1999. 
PASSINI, Elza, Y - Alfabetização Cartográfica e o Livro Didático. Belo Horizonte: 
Lê, 1994. 
PEREIRA, R. M. A.  Da Geografia que se Ensina à Gênese da Geografia Moderna. 
Florianópolis: UFSC, 1993. 
SANTOS, Milton.   Por uma Outra Globalização. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
______. O Espaço Interdisciplinar. São Paulo: Nobel, 1986. 
SAVIANI, Dermeval, Escola e Democracia. São Paulo: Cortez, 1986. 
SILVA, Armando C. da.  - De Quem é o Pedaço? Espaço e Cultura. São Paulo: 
Hucitec, 1986. 
STRAFORINI, Rafael. Ensinar geografia: o desafio da totalidade-mundo nas sérias 
iniciais. São Paulo: Annablume, 2004. 
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia e práticas de ensino. Goiânia : 
Alternativa, 2002.  
 
33 - DIDÁTICA - 60 HORAS   
A didática e a formação do professor. O Trabalho didático.  Elementos constitutivos do 
processo educativo. Planejamento Participativo. Objetivos da Educação Escolar e do 
Ensino.  Sistematização de conteúdo e formas de construção do conhecimento. 
Organização dos espaços e tempos escolares. A metodologia como elemento mediador 
das relações entre educandos e educadores. A gestão interna da sala de aula e o processo 
de avaliação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AFONSO, Almerindo J. Avaliação Educacional: regulação e emancipação: para uma 
sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. – 3. ed. – São Paulo: Cortez, 2005. 

ANDRE, Marli E. D. A. de. OLIVEIRA, Maria Rita Neto S. Alternativas do Ensino 
de Didática. Campinas, SP: Papirus, 1997. (Coleção prática pedagógica). 

CANDAU, Vera (org). A Didática em Questão. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
CANDAU, Vera (org). Rumo a Uma Nova Didática. Petrópolis, RJ: Vozes, 1989. 

FAZENDA, Ivani (org). Didática e Interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 
1998. 

FAZENDA, Ivani (org). Práticas Interdisciplinares na Escola. – 4ª. ed. São Paulo: 
Cortez, 1997. 

FREITAS, Luiz Carlos. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da 
Didática. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática. São Paulo: 
Vozes, 1998. 

GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. São Paulo: Ática, 1993. 
GARCIA, Maria Manuela Alves. A Didática no Ensino Superior. Campinas, SP: 
Papirus, 1994. (Coleção Magistério: formação e Trabalho Pedagógico). 
LIMA, Adriana Oliveira. Avaliação escolar: julgamento & construção. Petrópolis: 
Vozes, 1994. 
MARIN, Alda Junqueira (org). Educação Continuada. Campinas, SP: Papirus, 2000. 

OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales (org). Didática: ruptura, compromisso e 
pesquisa. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1993. 

PARO, Vitor Henrique. Gestão Escolar, Democracia e Qualidade do Ensino. São 
Paulo: Ática, 2007. 

RAMOS, Marise Nogueira. A Pedagogia das Competências: autonomia ou 
adaptação?. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Superação da Lógica Classificatória e 
Excludente da Avaliação. – São Paulo: Libertad, 1998. – (Coleção Cadernos 
Pedagógicos do Libertad; v. 5). 
VEIGA, Ilma P. Alencastro (org). Didática: o ensino e suas relações. 6. ed. Campinas, 
SP: Papirus, 2001. 
VEIGA, Ilma Passos de Alecastro (coord.). Projeto Político-Pedagógico da Escola: 
Uma construção possível. – Campinas, SP: Papirus, 1995. (Coleção Magistério: 
Formação e Trabalho Pedagógico.2004. 

 
34 - FUNDAMENTOS DA ARTE-EDUCAÇÃO - 60 HORAS  
Concepções de arte na educação escolar. A educação estética e artística do ser humano. 
Modalidades artísticas na perspectiva interdisciplinar. A cultura popular. As 
implicações do ensino de arte no desenvolvimento do ser humano e as implicações na 
pratica educativa nas séries iniciais, na educação infantil, na EJA, na educação escolar e 
não escolar. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARBOSA, Ana Mãe Tavares Bastos. Arte-Educação no Brasil: das origens ao 
modernismo. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
_____. Arte-Educação: conflitos, acertos. São Paulo: Max Limonad, 1994. 
BRASIL; Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
arte. Brasília: MEC,1999. 
BUORO, Anamelia Bueno. O olhar em construção: uma experiência de ensino e 
aprendizagem da arte na escola. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1998. 
CUNHA, Susana Rangel Vieira da (Org.). Cor, som e movimento. A expressão 
CAVALCANTI, Zélia. Arte na sala de aula. Porto Alegre: Artes Médicas, 2005. 
DUARTE JUNIOR, João-Francisco. Por que arte-educação. 7ed. Campinas, 1994. 
FUSARI, Maria F. de Rezende E; FERRAZ, Maria Heloisa C. de T. A arte na 
educação escolar. São Paulo: Cortez, 1993 
MARQUES, Maria Aparecida Aliano (Org.). Escola faz arte. Porto Alegre: Prefeitura 
municipal de Porto Alegre, Secretaria de Educação, 2007. 
ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam: leitura da arte na escola. Porto 
Alegre: Mediação, 2003. 
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SANTOS, Marli Pires dos (Org.). Brinquedoteca: sucata vira brinquedo. Porto 
Alegre: Artmed, 1995 
____(org.). O lúdico na formação do educador. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 
SILVA, Ângela Carrancho da (Org.). Escola com arte: multicaminhos para a 
formação. Porto Alegre: Mediação, 2006. 
 
35 LIBRAS – 60 HORAS 
Histórico e concepções da Língua Brasileira de Sinais. Diferentes abordagens da 
LIBRAS: oral, total, bilingüismo. Deficiência auditiva e surdez: conceitos, cultura e a 
relação histórica com a língua dos sinais, características e diferenças. Gramática 
/estrutura da língua: datilologia, configuração, expressão corporal e facial. Noções 
básicas de tradução e interpretação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMEIDA, Elizabeth G. C. de. Leitura e surdez: um estudo com adultos não 
oralizados. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.  
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Saberes e práticas da inclusão. Brasília, 
DF: MEC; SEEP, 2005.  
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário 
enciclopédico ilustrado trilíngüe da língua de sinais brasileira. 2. ed. São Paulo: 
EDUSP, 2001. 1 e 2 v.  
FERNANDES, Eulália. Problemas lingüísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: 
Agir, 1990.  
FERNANDES, Eulália. Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2004.  
GOES, M. C. Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores 
Associados, 1996.  
GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem cognição, numa perspectiva 
sócio-interacionista. São Paulo: Plexus, 1997.  
LACERDA, C. B. F. de; GOES, M.C.R. (orgs.). Surdez: processos educativos e 
subjetividade. São Paulo: Lovise, 2000.  
MOURA, Maria Cecília. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2000.  
QUADROS, R. M. de. Secretaria de Educação Especial. O tradutor e intérprete de 
língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília, DF: MEC; 2004.  
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B (col.). Língua de sinais brasileira, estudos 
lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.  
 
36 – ESTÁGIO NA GESTÃO, ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA ESCOLAR - 60 HORAS 
Introdução do graduando ao mundo do trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico e a 
ação do pedagogo nas diversas organizações educativas. Relação teórica e prática do 
coordenador e do gestor educacional. Observações, vivências do estágio supervisionado 
em ambientes escolares.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALVES, Nilda; FONSECA, Selva G. F. Ser professor no Brasil: história oral de vida. 
Campinas/SP, Papirus, 1997. 
ANDRE, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da Prática Escolar. São Paulo: Papirus, 
1995. 
BARBOSA, Raquel L. Leite (org.). Formação de educadores: desafios e perspectivas. 
São Paulo: UNESP, 2003. 
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BRZEZINSKI, Iria (org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 9ª ed. 
São Paulo: Cortez, 2005. 
CONTRERAS, José. A autonomia de professores. Tradução de Sandra Trabucco 
Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2002. 
LINHARES, Célia; LEAL, Maria Cristina (org.). Formação de professores: uma 
crítica e a política hegemônicas. Rio de Janeiro: DPA, 2002. 
NÓVOA, Antônio. Vidas de Professores. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 1995. 
MANCEBO, Deise; FÁVERO, Maria de Lourdes A. (org.). Universidade: políticas, 
avaliação e trabalho docente. São Paulo: Cortez, 2004. 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 
 
 
37 – ESTÁGIO EM PEDAGOGIA NÃO ESCOLAR-  60 HORAS  
Estudo e análise das práticas pedagógicas em Ambientes Não-Escolares. Exercício de 
vivencias através do Estágio Supervisionado em instituições significativas na geração 
de projetos pedagógicos que demandam a presença do pedagogo. Análise dos 
pressupostos e implicações destas práticas. Vivências de experiências pedagógicas 
alternativas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FREITAS, Iraíde Barreiro Marques de. Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 
na Formação de Professores. 1. ed. São Paulo: Avercamp, 2006. 
GARRIDO, Selma Pimenta. O estágio na formação de professores - unidade teórica e 
prática. São Paulo: Cortez, 2001. 
PERRENOUD, Philippe. As dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
PERRELÓ, Jorge Solivellas. Pedagogia do estágio: experiências de formação 
profissional. 1. ed. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1998. 
 
38 - ÉTICA, ESTÉTICA E TRABALHO PEDAGÓGICO- 60 HORAS 
Estudo dos fundamentos éticos do agir humano e sua relação com a educação. 
Pressupostos éticos na profissão docente e no trabalho pedagógico. A construção de 
valores éticos, estéticos e morais na escola e em sala de aula. O Projeto Político 
Pedagógico como espaço de expressão da ética, estética e moral social. Análise de 
experiências e exercício de Ética, moral e valores no campo educacional.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRUNO, L. (org.). Educação e trabalho no capitalismo contemporâneo. São Paulo: 
Atlas, 1996. 
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 13.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
GENTILI, P. A. A. e SILVA, T. T. (orgs.). Neoliberalismo, qualidade total e 
educação: visões críticas. 3.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
HERKENHOFF, João Batista. Ética, educação e cidadania. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1996. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1990. 
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 13.ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 36.ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
_________________. Pedagogia histórico-crítica. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
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39 - CURRÍCULOS E PROGRAMAS - 60 HORAS 
Currículos: conceitos, evolução histórica, pressupostos teóricos e perspectivas de 
análise no campo do currículo. Relação entre o pensamento pedagógico brasileiro e a 
definição do currículo. O currículo proclamado e o oculto e suas construções no 
cotidiano escolar. Analise de documentos curriculares oficiais. Exercício de construção 
de propostas curriculares.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CORRAZA, Sandra. O que quer um currículo? Pesquisas pós-críticas em educação. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 
BRASIL. Lei nº 9.394/96. Estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Brasília, 1996. 
_____. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. MEC. 
Brasília, 1996. 
____. Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio. MEC. Brasília, 1996.  
____. Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. MEC. Brasília, 
1996. 
____. Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília-DF: MEC/SEF, 1998. 
HERNÁNDEZ, Fernando e Ventura, Montserrat. A organização do currículo por 
projetos de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. Currículos e Programas no Brasil. Campinas: 
Papirus, 1990.  
SACRISTAN, Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
PADILHA, Paulo Ruberto. Conceito intertranscultural: Novos itinerários para 
educação. São Paulo: Cortez/ Instituto Paulo Freire, 2004. 
SACRISTÁN, J. Gimeno. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3ª Ed. Porto 
Alegre: ArtMed, 1998 
VEIGA, Ilma Passos A; CARDOSO, Maria Helena F. Escola Fundamental: currículo 
e ensino. Campinas: Papirus, 1992.  
 
40 - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL - 60 HORAS 
Fundamentos históricos do planejamento educacional no contexto brasileiro. 
Referências legais.  Os desdobramentos nos sistemas educacionais: nacional, estadual, 
municipal. Análises dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Processo 
de elaboração de planos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1ª a 4ª série do ensino. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações curriculares. Brasília: 
MEC/SEF/SEESP, 1999. 
BRASIL. Plano Nacional de Educação. 2002. 
BRASIL. Documento Norteador para Elaboração do Plano Municipal de Educação. 
DALMAS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, 
acompanhamento e avaliação. Petrópolis.  Vozes, 1994. 
MENEGOLLA, Maximiliano. SANT’ANA, Liza Marins. Por que planejar? Currículo 
– Área – Aula. 11ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
MOURA. Dácio G. BARBOSA. Eduardo F. Trabalhando com projetos: Planejamento 
e gestão de Projetos educacionais. Petrópoles. RJ.Vozes, 2006 
PARÁ. Plano Estadual de Educação, Belem, 2008 
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PARO, V. H. A Gestão da Educação Ante as Exigências de Qualidade e Produtividade 
da Escola Pública. In: SILVA, L.H.(Org.). A Escola Cidadã no Contexto da 
Globalização. p. 300-307, Petrópolis: Vozes, 1998. 
SAVIANI, D. Educação Brasileira: Estrutura e Sistema. 8ª ed.; Campinas: Editores 
Associados, 2000. 
.VASCONCELLOS, C.S. Avaliação-Concepção Dialética-Libertadora. São Paulo: 
Cadernos Pedagógicos do Libertad, nº. 3, 1992. 
VASCONCELLOS, C.S. Planejamento. São Paulo: Libertad, 2006. 
KUENZER, Acássia. Planejamento Educacional no Brasil. Campinas: Editores 
Associados, 2000. 
 
41 - AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - 60 HORAS 
Pressupostos epistemológicos e vertentes teóricas da avaliação educacional. Avaliação 
como política numa perspectiva histórica. A avaliação interna e externa. Os desafios da 
avaliação institucional e a responsabilidade pelo desempenho da escola. Aspectos 
metodológicos da avaliação educacional. Relação entre pesquisa e avaliação. 
Levantamento de problemas de pesquisa avaliativa. Indicadores e qualidade em 
educação. Análise das práticas oficiais vigentes em avaliação educacional na Educação 
Básica e na Educação Superior. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABRAMOWICZ, Mere. Avaliação do desempenho e formação docente: desafios, 
rupturas e possibilidades. In: SEVERINO, António e FAZENDA, Ivani (Org.). 
Formação docente: Rupturas e possibilidades. Campinas-SP: Papirus, 2002. 
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação Educacional: Regulação e Emancipação. São 
Paulo: Cortez, 2005. 
BORDIGNON, Genuíno. Avaliação na Gestão de Organizações Educacionais. In: 
Ensaio: Avaliação e políticas Públicas. Educação. Rio de Janeiro. V. 3 n° 9. 401-410, 
Out/dez, 1995. 
DAMIÃO, Maria Helena. Pré, Inter e Pós Ação- planificação e avaliação em 
pedagogia. Coimbra. Minerva, 1996. 
ESTRELA, Albano e NÓVOA, Antônio. Avaliações em Educação: novas 
perspectivas. Porto: Porto Editora, 1993. 
FAZENDA, Ivani (orgs). Formação docente: rupturas e possibilidades. Campinas/SP, 
Papirus, 2002. p. 83-92. 
FERNANDES, Maria Estrela Araújo. Avaliação institucional da escola: base teórica e 
construção do projeto. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2001. 
MEC. Documentos oficiais do SAEB, ENEM e SINAES/ENADE. 
MELCHIOR, Maria Celina. Avaliação pedagógica: funções e necessidades. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 2002. 
NUNES, Cely do Socorro. A função social da escola e sua relação com a avaliação 
escolar e objetivos de ensino. In: Trilhas: Revista do CCHE: Belém:  
UNAMA, v.1, n° 2, 2000, p.16-20. 
NUNES, Cely e CASCAES, Luzia. Avaliação educacional: dimensões, conceitos, 
objetivos e focos. Belém-PA: UNAMA, 2004. 
SOUZA, Clarilza Prado. Dimensões da Avaliação Educacional. In: Estudos em 
Avaliação Educacional. A qualidade da Educação em debate. Fundação Carlos 
Chagas. São Paulo: jul/dez, 2000, nº 22. 
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42 - GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE SISTEMAS E UNIDADES 
EDUCACIONAIS – 60 HORAS 
Teorias e práticas das organizações educacionais. Teorias da administração / 
organização educacional.  Processo sócio - histórico de atribuições de competências dos 
sistemas e órgãos educacionais. Princípios e normas fundamentais da administração 
pública. A gestão democrática.  A gestão educacional e o projeto político pedagógico da 
escola. A gestão escolar e o Plano de Desenvolvimento da Escola. A organização do 
trabalho educacional: linguagem, tempo e espaço. Indivíduo e organização. Forma de 
participação e legitimação presentes nas ações coletivas.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BELOTTO, Aneridis A. Monteiro; RIBEIRO, Célia Maria da Luz; GONSALVES, 
Elisa Pereira (org.). Interfaces da Gestão Escolar. São Paulo: Alínea, 2000. 
LIBANEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. Goiânia: 
Alternativa, 2001. 
__________________ et al (orgs.). Educação Escolar: políticas, estrutura e 
organização. São Paulo: Cortez, 2003. 
LUCK, Heloisa et al. A Escola Participativa: o trabalho do gestor escolar. Rio de 
Janeiro, DP&A, 2002. 
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ática, 
1997. 
___________________. Escritos sobre Educação. São Paulo, Xamã, 2001. 
ROSA, Clóvis. Gestão Estratégica Escolar. Petrópolis-RJ: Vozes, 2004. 
THURLER, Mônica Goyher. Inovar no Interior da Escola. Porto Alegre: Art Méd, 
2001. 
VIEIRA, Alexandre Thomaz (org.). Gestão Educacional e Tecnologia. São Paulo: 
Avercamp, 2003.  
 
43 - SOCIEDADE, TRABALHO, ESTADO E EDUCAÇÃO - 60 HORAS 
As diferentes formas de organização social. Organização social do trabalho na 
sociedade capitalista. O estado e seu papel político na sociedade. Contextualização 
histórico-política das abordagens clássicas do estado moderno: suas diferentes 
tendências e implicações na educação. Função da educação na nova ordem mundial. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALTHUSSER, L. Aparelhos Ideológicos de Estado: nota sobre os aparelhos 
ideológicos do Estado. RJ : Edições Graal, 1985. 
ANDERSON, Perry. O Balanço do Neoliberalismo. In GENTILE, Pablo; SADER, 
Emir. Pós-Neoliberalismo - As Políticas Sociais e o EstadoDemocrático. – São Paulo: 
Ed. Paz e Terra, 1996. Capítulo I, pp. 9-38. 
ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e negação do 
trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 1999. 258p. 
BARAN, Paul A. e SWEEZY, Paul M. Capitalismo Monopolista: ensaio sobre a 
ordem econômica e social americana. Rio de Janeiro : Zahar Editores, 1974. p. 281- 331 
BERNARDO, J. Transnacionalização do Capital e Fragmentação dos 
Trabalhadores: ainda há lugar para os sindicatos?. São Paulo: Boitempo, 2000.  
CARNOY, Martin e LEVIN, Henry M. Trabalho e Escola no Estado Capitalista. São 
Paulo: Cortez, 1993. 
CHESNAIS, François. O Capitalismo de Fim de Século. São Paulo: Xamã, 1997.  
FRIGOTTO, G. A Educação e Formação Técnico-Profissional Frente à Globalização 
SILVA, H. S. A Escola Cidadã no Contexto da Globalização. São Paulo: Vozes, 
1999. 
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 GENTILI, P. O discurso da “qualidade” como nova retórica conservadora no campo 
São Paulo: Cortez, 1995.  
____________(Org.) Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. Petrópolis: 
Vozes, 1995.  
____________(Org.) Pedagogia da Exclusão: crítica ao neoliberalismo em 
Educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
KUENZER, A. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a educação do 
trabalhador. São Paulo: Cortez, 1995.  
LUCENA, Carlos. Tempos de destruição: educação, trabalho e indústria do 
petróleo no Brasil. SP: Autores Associados; Uberlândia: EDUFU, 2004 
 
44 - POLÍTICA EDUCACIONAL - 60 HORAS 
Contexto econômico político, social e cultural do Brasil contemporâneo Política 
educacional na legislação para os níveis de escolaridade básica, média e superior 
Relação entre o público e o privado no contexto da educação brasileira. Fundamentação 
teórica e conceitual sobre as relações entre Política, Estado e Educação que possibilite 
analisar as políticas educacionais em determinados momentos históricos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRZEZINSKI, Iria. (Org.) LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 2ª ed., 
São Paulo: Cortez, 1998. 
CUNHA, Luiz Antônio Cunha. Nova reforma do ensino superior: a lógica 
reconstruída. Xamã. São Paulo, 1997. 
LOPES, E.M.T.; FARIA FILHO, L. M. de VIEGA, C. G. (orgs).  500 anos de 
Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
KUENZER, Acácia Zeneida. O ensino médio no contexto das políticas públicas de 
educação no Brasil. Universidade e Sociedade. Ano VII, n.º 12, Fev., 1997. 
SAVIANI, Demerval. Política Educação no Brasil. 4ª ed., Campinas, SP: Autores 
Associados, 1999 
STREHL, Afonso e REQUIA, Ivany da Rocha. Estrutura e Funcionamento da 
Educação Básica. Porto Alegre: Sagra, Luzzatto, 2000. 
 
45 - ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO -  60 HORAS 
Apresentação tabular de dados educacionais. Representação gráfica de informações 
educacionais. Cálculo e interpretação de indicadores estatísticos educacionais: 
percentuais, coeficientes e taxas, índice de densidade e números índices. Medidas de 
tendência central enquanto subsídio quantitativo para avaliação. Medidas de 
variabilidade. Regressão e inferência. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AKAMINE, Carlos Takeo. Estudo dirigido de Estatística.São Paulo: Érica, 1998. 
BARBOSA, Ruy Madsen. Combinatória e Probabilidade. Livraria Nobel S.A., São 
Paulo.2002 
BERQUÓ, Elza. Bioestatística. Editora Pedagógica e Universitária Ltda., SP, 1999. 
BOUSSAB, W. O e MORETIN, P. A Estatística Básica em Educaçao. São Paulo: 
Atual Editora, 1997. 
CRESPO, Antonio A. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 1994. 
COSTA NETO, P. L. de O. Estatística. Educacional São Paulo: Edgard Blücher, 1997. 
HOEl, P. G. Estatistica elementar. 1ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999.  
FONSECA, Jairo S. At al. Estatística Aplicada. 6ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1996.  
MORETIN, Luiz. Estatística Básica. São Paulo: Makrom Brooks, 1994. 
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SPIEGELl,M.R. Probabilidade e Estatística. São Paulo: MacGraw-Hill. Coleção 
Schaum, 2002. 
 
 
46 – PEDAGOGIA EM AMBIENTES ESCOLARES - 60 HORAS  
Questões Epistemológicas acerca da Pedagogia. O papel do Pedagogo em ambientes 
escolares. O pedagogo e a relação escola e sociedade. A pedagogia escolar: os conceitos 
e as múltiplas dimensões na estrutura de ambientes escolares. As dimensões do trabalho 
pedagógico. Princípios e práticas pedagógicas no processo de organização de 
instituições e espaços educativos.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação para uma sociedade em transição. 
CAMBI, Franco. História da Pedagogia.Campinas/SP: Papirus. (Coleção Papirus 
Educação), 1999. 
LIBANEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, para quê? São Paulo, Cortez, 2000. 
IMBERNÓN, F. . A educação no século XXI – os desafios do futuro imediato. Porto 
Alegre: Artes Médicas.2000. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér (org.). Pensando e fazendo educação de qualidade. 
São Paulo: Editora Moderna, 2001. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér (org). Caminhos pedagógicos da inclusão. São 
Paulo: Memnon - edições científicas, 2002. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? 
.São Paulo: Editora Moderna, 2003. 
MORIN, E. . Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad. Catarina E. F. 
da Silva e Jeanne Sawaya – ver. Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez; 
BRASÍLIA, DF: Unesco.2000. 
MORAES, Maria Cândida de. O paradigma educacional emergente. 3ª edição 
Campinas, SP: Papirus, 1999. 
MORIN, Edgar.  A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil.2001 
NAJMANOVICH, Denise  O sujeito encarnado - questões para pesquisa no/do 
cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A:SEPE.2002 
OLIVEIRA, I.B. de (org.). A democracia no cotidiano da escola. Rio de Janeiro: 
DP&A, SEPE. 1999. 
 
 
47 - PEDAGOGIA EM AMBIENTES NÃO ESCOLARES - 60 HORAS 
Pedagogia: conceitos e dimensões sócio políticos na estrutura de ambientes não 
escolares. Princípios e práticas pedagógicas no processo de Organização de Instituições 
e espaços sócio- educativos. As dimensões do trabalho pedagógico no contexto da 
pedagogia social de rua; pedagogia em ambientes empresariais, pedagogia no ambiente 
de promoção de saúde e da melhoria de qualidade de vida. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMEIDA, M. G. Pedagogia Empresarial: saberes, práticas e reverenciais. Rio de 
Janeiro: Brasport,2006.   
CHIAVENATO, Odalberto. Gerenciando Pessoas. São Paulo: MKRON Books, 1994. 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Pais e Terra, 2002.   
GOHN, M.da G. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o 
associativismo do 3º Setor. São Paulo: Cortez, 2001.   
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GRACIANE, M.S. Pedagogia Social de Rua. São Paulo: Cortez, 1998. 
HELLER, Robert. Como aprimorar a gestão de pessoas. São Paulo: Publifolha, 2000. 
LORENZO, Francine de. Aprendendo a aprender. Revista Vencer. Março, 2003. 
MATOS, E. L. M. Pedagogia Hospitalar. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.   
RIBEIRO, A. E. A. Pedagogia Empresarial – administração recursos humanos.  Rio 
de Janeiro, 2007. 
RIBEIRO, Antonio de Lima. Teorias da Administração. São Paulo: Saraiva, 2004. 
TREVISAN, Neiva Vieira; LAMEIRA, Leocadio J.C.R. Formação do educador para 
pedagogia nas empresas. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 
 
48 – METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO- 60 HORAS 
Os diferentes quadros de referência e abordagem da pesquisa educacional. Métodos e 
técnicas de pesquisa educacional. O projeto de Pesquisa: elementos e seu processo de 
construção. O processo de construção do objeto de pesquisa.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRÉ, M.E.D. Etnografia da Prática Escolar. São Paulo: Papirus, 1995. 
BASSALO, Lucélia; PIMENTEL, Rúbia. Pesquisa em Educação. Belém: UNAMA, 
2003. 
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Serip Knopp. Investigação qualitativa em educação: 
uma introdução a teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994. 
EZPELETA J.; ROCKWELL. Pesquisa Participante. São Paulo: Cortez, 1999. 
FAZENDA, Ivani (org.). A pesquisa em educação e as transformações do 
conhecimento. São Paulo: Cortez, 1995. 
GIL, Antonio C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1990. 
SANTOS FILHO, J.C.; GAMBOA, S.S. Pesquisa Educacional: quantidade-qualidade. 
São Paulo: Cortez, 1995. 
 
49 – LABORATÓRIO DE PESQUISA I- 60 HORAS 
Aperfeiçoamento do processo de construção do projeto de pesquisa: orientações acerca 
dos pressupostos teórico-metodológicas. A construção do referencial teórico-
metodológico. O relatório da pesquisa enquanto ato científico. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BASSALO, Lucélia; PIMENTEL, Rúbia. Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Educação – Guia de Estudos. Centro de Ciências Humanas e Educação. Curso de 
Pedagogia. Núcleo de Educação à distância. Belém: UNAMA, 2004. 
BECKER, H. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: HUCITEC, 1997. 
FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
HÜHNE, Leda (org.). Metodologia Científica. Cadernos de textos e técnicas. Rio de 
Janeiro: Agir, 2001. 
 
50 – LABORATÓRIO DE PESQUISA II - 60 horas 
Momentos para socialização dos projetos de pesquisa em andamento, aperfeiçoamento e 
definição de questões inerentes aos projetos de pesquisas apresentados. A construção do 
conhecimento científico em educação: cuidados, riscos, questões éticas na pesquisa, 
dentre outros fatores. O TCC e seu processo de elaboração e defesa: orientações básicas 
e gerais.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
GÓES, M. C. R. As relações intersubjetivas na construção de conhecimentos. 
Campinas, São Paulo: Ed. Papirus, 1997. 
 
__________.  Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal,1999. 
 
SANTOS, F. Mª T. dos; GRECA, I. Mª (Orgs). A pesquisa em Ensino de Ciência. 
 
 
51 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO -  60 HORAS 
Subsídios para o desenvolvimento do trabalho monográfico exigido para a conclusão do 
curso. Processo de construção e apresentação pública do trabalho de conclusão de curso, 
sob orientação de um docente da Faculdade, nos termos deliberados pelo Colegiado. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANDRÉ, M.E.D. Etnografia da Prática Escolar. São Paulo: Papirus, 1995. 
BASSALO, Lucélia; PIMENTEL, Rúbia. Pesquisa em Educação. Belém: UNAMA, 
2003. 
BECKER, H. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: HUCITEC, 1997. 
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Serip Knopp. Investigação qualitativa em educação: 
uma introdução a teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994. 
EZPELETA J.; ROCKWELL. Pesquisa Participante. São Paulo: Cortez, 1999. 
FAZENDA, Ivani (org.). A pesquisa em educação e as transformações do 
conhecimento. São Paulo: Cortez, 1995. 
FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, 2003. 
GIL, Antonio C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1990. 
HÜHNE, Leda (org.). Metodologia Científica. Cadernos de textos e técnicas. Rio de 
Janeiro: Agir, 2001. 
SANTOS FILHO, J.C.; GAMBOA, S.S. Pesquisa Educacional: quantidade-qualidade. 
São Paulo: Cortez, 1995. 
 
 
 

TOPICOS ELETIVOS DE APROFUNDAMENTO 
 

 EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 
1- EDUCAÇÃO RURAL NA AMAZÔNIA - 45 horas 
A gênese do ruralismo moderno e a formação do campesinato no Brasil. As questões 
sociais do meio rural na Amazônia e a educação.  
 
BESERRA, B. Técnicos e camponeses em assentamentos da reforma agrária ou a 
construção fictícia da aceitação do outro. Goeldi, Belém, 1996.  
DAMASCENO, M. N.; THERRIEN, J. Educação e escola no campo. Campinas: 
Papirus, 1993.  
GENTILI, P. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma 
educacional do neoliberalismo. Petrópolis: Vozes, 1998.           
GOMES NETO, J. B. et al. Educação rural. São Paulo: EDUSP, 1998.          
GRAZIANO DA SILVA, J. O novo rural brasileiro e na Amazônia.  Nova Fronteira, 
1999.           
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2- NATUREZA, CULTURA DO MEIO RURAL - 45 horas 
Estudo do quadro das relações culturais no meio rural e em especial nas experiências 
educacionais.  
 
PALMEIRA, M. J. de O. et al. Educação e a construção da cidadania do homem do 
campo. Salvador: UFBA/Empresa Gráfica da Bahia, 1990 
MARTINS, J. de S. Caminhando no chão da noite: emancipação política e 
libertação nos Movimentos Sociais do Campo. São Paulo: Hacitec, 1999.         
______. Educação e cultura nas lutas do campo: reflexões sobre uma pedagogia do 
conflito.  Campinas: Papirus, 2002.  
GUSSO, D. Educação e desenvolvimento rural no Brasil. Brasília, 1988 
 
3- RELAÇÕES SOCIAIS DO MEIO RURAL - 45 horas 
As relações sociais do meio rural. O campesinato: campesinato clássico e campesinato 
da fronteira amazônica. O papel da família na unidade camponesa: a família como 
unidade de produção e consumo; estrutura familiar; o processo decisório. Relações do 
campesinato com outros grupos sociais e com outras instituições a exemplo da igreja e 
escola.  
DAMASCENO, M.N. Pedagogia do engajamento: trabalho, prática 
educativa e consciência do campesinato. Fortaleza: Ed. UFC/Stylus 
Comunicações, 1998.  
LEITE, S. C. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: 
Cortez, 1999.  
_____________________. A construção do saber social pelo camponês na sua 
prática produtiva e política. Sociedade Civil e Educação, Campinas,1999.      
GRZYBOWSKI, C. Esboço de uma alternativa para pensar a educação no 
meio rural. Contexto e Educação, Porto Alegre, 2006 
SORJ, B. A reforma agrária em tempos de democracia e globalização. CEBRAP, São 
Paulo, 1998.  
   
 
4- METODOLOGIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA COM COMUNIDADES 
AGRÍCOLAS - 45 horas 
Os diferentes paradigmas da Educação. Levantamento de alternativas de educação em 
áreas de fronteiras e suas práticas pedagógicas. Utilização de meios e técnicas 
pedagógicas dirigida à populações rurais. Novas Tecnologias e Trabalho Docente.  
 
CALADO, A. J. F. Educação popular nos movimentos sociais no campo: 
potencializando a relação macro/micro no cotidiano como espaço de exercício da 
cidadania. Educação Popular e Outros Caminhos, João Pessoa, 1999.          
CALAZANS, M. J. Educação no Meio Rural: Educação e Escola no 
Campo, Campinas, 1996.           
CALDART, R. S. O currículo das escolas do MST. Niterói, 2001.         
______; Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola. 
Petrópolis: Vozes, 2000.        
CAMINI, I. O cotidiano pedagógico de professores e professoras em uma 
escola de assentamento do MST: limites e desafios. 1998– Faculdade de 
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 
1998.         
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GONZAGA, A.; BORGES, H. (Orgs.) Currículo e práticas pedagógicas. Rio de 
Janeiro:Memvavmem, 2006. 
 
 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 
1- ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE - 45 horas 
Fundamentos de Ecologia. Níveis de organização. Indivíduos, população e comunidade. 
Sistema biológico e ecossistema. Fatores ambientais e genéticos que afetam a 
biodiversidade.  
 
LOUREIRO, C.F.B.; LAYARGUES, P. & CASTRO, R.S. (Orgs.) Educação 
ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez, 2002. 
LOUREIRO, L. ; Castro, R.S. (org). Sociedade e Meio Ambiente. São Paulo: Cortez, 
2000.  
LEFF, E. A complexidade ambiental. São Paulo. Editora Cortez .2000 
REIGOTA, M. et al. Verde cotidiano: meio ambiente em discussão. Rio de 
Janeiro:DP&A editora, 2001.  
SATO, Michèle; PASSOS, Luiz A. Biorregionalismo: identidade histórica e 
caminhos para a cidadania.  
 
2- TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURRÍCULO 
ESCOLAR - 45 horas 
Educação ambiental, sua evolução histórica e conceitual. Vertentes da Educação 
ambiental; ecológico - preservacionista e sócio - ambiental. Alternativas metodológicas 
para a inserção da Educação ambiental no currículo escolar. Tecnologias educacionais 
instrumentos para o fazer pedagógico da educação ambiental.  
 
PEDRINI, A.G. Educação Ambiental: reflexões e práticas contemporâneas. 
Petrópolis (RJ): Vozes, 1997.  
PIRES, P.A.G. Educação Ambiental: seus propósitos, suas práticas na elaboração 
do projeto político pedagógico. Rio Grande (RS): FURG, 2004.   
REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. Brasiliense. São Paulo. 2004  
RAMOS, P.R. ; RAMALHO, D.S. O ambientalista na mídia: da sustentabilidade 
pontual ao consumismo geral. FEEBA/ Salvador: UNEB, 1999   
 
3- TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - 45 horas 
O conceito de desenvolvimento O desenvolvimento no contexto latino-americano. 
Biodiversidade e desenvolvimento sustentável na Amazônia.  
 
BUARQUE, C. Modernidade, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Brasília, Série 
Meio Ambiente em Debate, IBAMA, 1996. 
CAPRA, F. O Tao da Física. Um Paralelo Entre a Física Moderna e o Misticismo 
Oriental. Cultrix, São Paulo, 1998. 
 BORNHEIM, E STEIN, LA BONI. Reflexões sobre o Meio Ambiente, Tecnologia e 
Política. São Paulo. 1999. 
GIROUX .H. Teoria, crítica e resistência em educação: para além das teorias de 
reprodução. Petrópolis: Vozes, 2002. 
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4- EDUCAÇÃO E PROBLEMAS REGIONAIS - 45 horas 
Os resultados da intervenção humana sobre as regiões ricas em recursos naturais: os 
casos das sociedades desenvolvidas e das sociedades retardatárias. O caso histórico da 
Amazônia como região rica em recursos naturais: das drogas do sertão aos dias atuais. 
Os grandes projetos amazônicos e suas conseqüências sócio - ambientais. O papel da 
educação frente aos problemas regionais e suas contribuições ao desenvolvimento 
sustentável da sociedade amazônica.  
 
LOUREIRO, L.; Castro, R.S. (org). Sociedade e Meio Ambiente. São Paulo: Cortez, 
2000.  
NOVAES, W. (org.) Agenda 21 Brasileira: bases para discussão. Brasília, MMA & 
PNUD, 2000. 
REIGOTA, Marcos - A floresta e a escola: por uma educação ambiental pós-
moderna, Cortez Editora 1999. 
VELASCO, S.L. Como entender a educação ambiental: uma proposta. AMB & 
EDUC. Rio Grande (RS), 1997. 
 
 
 

 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
 
1- EDUCAÇÃO DE ADULTOS- 45 horas 
Análise da educação de adultos em suas diferentes formas: educação popular, educaçao 
educação permanente, educação na 3ª idade.  Perspectivas atuais, estudo do educando 
adulto em seus vários aspectos: biopsicológico, político-social e cultural.  
 
PICONEZ, S C B. Educação Escolar de Jovens e Adultos. São Paulo: Papirus, 2002. 
PINTO, A. V. Sete lições sobre educação de adultos. 5 ed. São Paulo: Cortez, 1997. 
PORTO, M. das D.de O. & LAGE I. L. Ceplar: história de um sonho coletivo.João 
Pessoa: SEC/PB, 1995. 
 
2- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL - 45 horas 
O processo histórico da alfabetização de jovens e adultos. As relações entre 
analfabetismo e cidadania. O compromisso da escola e da Universidade com a 
alfabetização de jovens e adultos. Os mecanismos de exclusão da escola pública. O ler e 
o escrever como bens sociais. Metodologias de alfabetização de adultos. Abordagens 
atuais no processo de alfabetização. 
 
GRAFF, Harvey. Os labirintos da alfabetização: Reflexões sobre o passado e o presente da 
alfabetização. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995  
COOK-GUMPER, J. A construção social da alfabetização. Porto Alegre: Artes 
Médicas,1998. 
RIBEIRO, Vera M. Masagão. Alfabetismo e atitudes: pesquisa com jovens e adultos. 
São Paulo: Papirus, 1999.  
 
3- FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS - 45 horas  
Concepção de alfabetização. A natureza simbólica da linguagem. O universo do adulto 
analfabeto: seus valores, suas crenças, seus sentimentos, suas concepções sobre o 
mundo, suas representações sociais, sua experiência no mundo do trabalho, sua cultura. 
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As hipóteses dos alunos ao processo de aprender e sobre conhecimento, O texto (oral e 
escrito) enquanto unidade de significação. Encaminhamentos metodológicos: ler e 
escrever e a função social da escrita.  A questão da motricidade. A prática de leitura. A 
prática de produção de texto. A avaliação na alfabetização.  
 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autentica, 
1998. 
TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e Alfabetização. São Paulo: Cortez, 1995. 
___________________ Adultos não alfabetizados o avesso do avesso. Campinas: 
Pontes, 1988. 
   
4- PROJETOS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS. - 45 horas 
Construção da fundamentação teórica sobre a educação de jovens e adultos. 
Diagnóstico, planejamento pedagógico: construção dos objetivos, dos conteúdos, da 
metodologia e avaliação. Elaboração de recursos didáticos.  
 

AQUINO, Julio Groppa (org). Erro e Fracasso na Escola: alternativas teóricas e 
práticas. São Paulo: Summus, 1997.  
FREIRE & FAUNDEZ, A. Por uma pedagogia da pergunta. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1985. 
MELO, N.J. (org.) Educação popular: outros caminhos. 2 ed. João Pessoa: Editora da 
UFPB, 2001.  
 
 
 
 

 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
 
1- APROFUNDAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL- 45 horas 
Análise dos fundamentos políticos, econômicos e sociais da educação infantil. O 
atendimento de crianças a 0 a 6 anos. Conceitos de infância, família e suas 
historicidades. Funções da educação infantil. Políticas de atendimento à infância. 
Creches e pré-escolas. Relações entre educação infantil e ensino fundamental. 
Articulações dos equipamentos de atendimento a crianças de 0 a 6 anos com outras 
instituições.  
 
OSTETTO, Luciana Esmeralda (org.). Encontros e Encantamentos na Educação 
Infantil. São Paulo Papirus. 2ª ed. 2002  
OLIVEIRA, Silva Isabel de. Profissionais da Educação Infantil – São Paulo Cortez. 
2001 
SOUZA, Regina Celia & BORGES, Maria Fernanda S. Tognozzi (orgs.).Apráxis na 
Formação de Educadores Infantis. São Paulo. DP&A. 2002 
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre. ArtMed.1998  
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 2- SEMINÁRIO SOBRE CRIATIVIDADE INFANTIL- 45 horas 
Abordagem de problemas gerais ou específicos sobre criatividade infantil que 
possibilitem a abertura de novas perspectivas nesta área.  
 
KRAMER, Sonia & Leite, Maria Isabel & Nunes, Maria Fernanda.Infancia  e  
Educação Infantil. São Paulo. Papirus.1999. 
MACHADO, Maria Lúcia A. (org.) Encontros e Desencontros em Educação Infantil. 
São Paulo. Cortez. 2002.  
ROSSETTI Ferreira, Maria Clotilde & Mello, Ana Maria & Vitória, Telma & Gosuen, 
Adriano & Chaguri, Ana Cecília (orgs.) Os  Fazeres na Educação Infantil. São Paulo. 
Cortez / 1998. 
WINNICOTT, Donald Woods. A criança e o seu mundo. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1992. 
 
3- DIREITO À INFÂNCIA E EDUCAÇÃO- 45 horas 
Estudo do papel do Estado e análise das diferentes políticas sociais em relação à 
criança.  A qualidade do atendimento dispensado. Análise das diferentes instituições 
(públicas e privadas) de atendimento à criança, destacando a educação em creches e pré-
escolas. Estudos sobre as condições de vida das crianças e adolescentes excluídos do 
sistema educacional. As políticas sociais desenvolvidas pelo Estado, inseridos ou não 
nas instituições existentes.  
 
BRASIL. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
FARIA Ana Lúcia Goulart de. Educação Infantil Pós – LDB. São Paulo. Autores 
Associados.1999 
KAERCHER, Gladys E. & Craidy, Carmem Maria. Educação Infantil. Porto Alegre. 
ArtMed.2000  
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de (org). Educação infantil: muitos olhares. 
4.ed. São Paulo: Cortez. 2000 
 
4- LITERATURA INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO – 45 horas 
Literatura Infantil no processo de alfabetização.Contos tradicionais. Folclore infantil 
brasileiro. Poesia e narrativa de autores contemporâneos. Forma e conteúdo. Função da 
Literatura Infantil: doutrinação/substituição/emancipação. Classes Sociais e Literatura 
Infantil.  
 
CUNHA, Suzana R. V. da (org.). Cor, som e movimento: a expressão plástica, 
musical e dramática no cotidiano da criança. Porto Alegre: Mediação, 2001.  
KRAMER, Sônia (org.). Com a pré-escola nas mãos: uma alternativa curricular 
para a educação infantil. São Paulo: Ática, 1999.  
WAJSKOP, Gisela. Brincar na pré-escola. 3.ed. São Paulo: Cortez.1999. 
 
 

 COORDENAÇÃO E GESTÃO DE AMBIENTES ESCOLARES 
 
 
1- COORDENAÇÃO E GESTÃO DE AMBIENTES ESCOLARES _ 45 horas 
Estudos sobre a coordenação e a gestão de ambientes escolares. Papel e desafios dos 
gestores na sociedade contemporânea. 
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AZEVEDO, J.C. de. Escola Cidadã: Desafios, diálogos e travessias. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2000.  
BASTOS, J. B. Gestão Democrática. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2002.  
FERREIRA, N. S. C. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos 
desafios. São Paulo: Cortez, 1998. 
 DUARTE, N. Educação Escolar, teoria do conhecimento e a escola de Vigotsky. 
Campinas, SP: Autores Associados, 1996. 
 
2- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS- 45 
horas. O papel do planejamento na organização e gestâo do trabalho pedagógico das 
instituições de ensino. 
 
ALMEIDA, L. R. O relacionamento interpessoal na organização pedagógica. São 
Paulo: Loyola, 2006. 
GANDIN, Danilo e Gandin, Luís Armando. Temas para um Projeto Político-
Pedagógico. Petrópolis. Vozes, 3ª ed. 2000. 
GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em 
outras instituições, grupos e movimentos. Petrópolis, Vozes, 1999.  
SILVA JUNIOR, Celestino Alves. Supervisão da educação. Do autoritarismo 
ingênuo à vontade coletiva. Campinas. 1996. 
 
3- GESTÃO EM AMBIENTES ESCOLARES- 45 horas 
Política de gestão. Fundamentos de gestão escolar. Gestão do processo educacional nas  
escolas. Financiamento da educação.  
 
OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão democrática da educação: desafios 

contemporâneos. Petrópolis, Vozes, 1999. 
ORTEGA Y GASSET, José. Meditação da técnica. Rio de Janeiro, Livro Ibero-

Americano, 1963 
PARO, Vitor Henrique. Eleição de diretores: a escola pública experimenta a 

democracia. Campinas, Papirus, 1996. 
PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo, Ática, 

1997b. 
POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro, 

Campus, 1990. 
 
4- COORDENAÇÃO EM AMBIENTES ESCOLARES- 45 horas 
O papel da equipe pedagógica no desenvolvimento de uma proposta educacional 
participativa nos processos educativos.  O projeto pedagógico como elemento norteador 
das ações político-pedagógicas da escola.  
 
ALMEIDA, L. R.; PLACCO, V. M. N. S. O coordenador pedagógico e o espaço da 
mudança. São Paulo. Loyola.2001.  
BRUNO, E. B. G.; ALMEIDA, L. R.; CHRISTOV, L. H. S. O coordenador 
pedagógico e a formação docente. São Paulo: Loyola, 2000.  
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DALBEN, A. I. L. F. Conselhos de Classe e avaliação: perspectivas na gestão 
pedagógica da escola. Campinas, São Paulo: 2004.  

D’ANTOLA, A. (org). Disciplina na escola: autoridade e autoritarismo. São 
Paulo: EPU, 1989.  
VASCONCELLOS, Santos. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 
político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. Sao Paulo. Libertad. 2002 
 
 
5- PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA COORDENAÇÃO E 
GESTÃO ESCOLAR- 45 horas 
Atividades de observação e intervenção na coordenação e gestão do processo Educativo 
escolar. 
 
VIEIRA C. Gestão da escola: desafios a enfrentar. São Paulo.  DP&A. 2006. 
SANTOS, Clovis Roberto. O gestor educacional de uma escola mudança.Thomson. 
Pioneira. 2006 
SANDER, B. Políticas públicas e gestão democrática da educação. Brasília: Líber, 
2005. 
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ANEXO VIII – DOCUMENTOS LEGAIS QUE SUBSIDIARAM A 
ELABORAÇÃO DO PPC 
 
 
1  Constituição da República Federativa do Brasil - 1988  

- Artigos 205 a 214 da Constituição Federal.   

2  Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

- Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação): Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Capítulo VI 

- Art.43 a 67 

3  Plano Nacional de Educação - PNE 

- Plano Nacional de Educação - texto Integral; e 

- Lei nº. 10.172, de 09 de janeiro de 2001: Aprova o Plano Nacional de Educação 

e dá outras providências. 

4  Política Nacional de Educação Ambiental 

- Lei 9.795 de 27 de abril de 1999: Institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências.  

5  Diretrizes Curriculares  

- Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação para o Projeto 

Político Pedagógico; 

- Diretrizes curriculares para os Cursos de Graduação da UFPA; 

- RESOLUÇÃO Nº. 3.186, DE 28 DE JUNHO DE 2004; 

- Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE)/CES 583/2001; 

- Parecer CNE/CES nº. 67, DE 11.3.2003; e 

- Parecer CNE/CES nº. 329/2004. 

6  Resoluções do Conselho Nacional de Educação 

- Resolução CNE/CP nº. 1, de 18 de fevereiro de 2002: Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; 

- Resolução CNE/CP nº. 2, de 19 de fevereiro de 2002: Institui a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior; e 

- Resolução CNE/CP nº. 2, de 1º de setembro de 2004: Adia o prazo previsto no 

Art. 15 da Resolução 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. 



 94

7  Projeto de Lei do Senado nº. 473 (substitutivo), de 2003 

         - Dispõe sobre o Estágio de estudantes. 

8 Regulamento da Graduação da UFPA 

RECOMENDAÇÕES: 

 Portadores de Necessidades Especiais 

- Portaria MEC nº. 3284, de 07 de novembro de 2003, dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos 

de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de 

instituições. 

 Disciplinas não presenciais 

- Portaria MEC nº. 2253, de 18 de outubro de 2001, oferta de disciplinas que, em 

seu todo ou em parte, utilizem método não presencial, na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos.  

 Relações Étnico-Raciais 

- Resolução CNE/CP n°1 de 17 de junho/2004: Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  
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ANEXO IX – QUADRO DE EQUIVALÊNCIA 
 
Desenho Curricular 
Atual 

CH Novo Desenho 
Curricular 

CH Correspondência 

Filosofia da Educação 75 Filosofia e Educação I 60 Equivalente 
História Geral da 
Educação 

75 História da Educação 60 Equivalente 

Sociologia da Educação 75 Sociologia da Educação 60 Equivalente 
Psicologia da Educação 75 Psicologia da Educação 60 Equivalente 
Antropologia Educacional 60 Antropologia Educacional 60 Equivalente 
Biologia da Educação 60 Desenvolvimento 

Humano, Aprendizagem e 
Educação 

60 Equivalente 

Corporeidade e Educação 60 Corporeidade e Educação 60 Equivalente 
Ludicidade e Educação 60 Ludicidade e Educação 60 Equivalente 
Psicologia da 
Aprendizagem e do 
Desenvolvimento 

60 Psicologia da 
Aprendizagem e do 
Desenvolvimento 

60 Equivalente 

História da Educação 
Brasileira e da Amazônia  

60 História da Educação 
Brasileira e da Amazônia 

60 Equivalente 

Concepções Filosóficas da 
Educação 

60 Filosofia e Educação II 60 Equivalente 

Pesquisa Educacional 60 Fundamentos 
Epistemológicos das 
Ciências 

60 Equivalente 

Legislação da Educação 60 Legislação da Educação 60 Equivalente 
Fundamentos da Didática 60 Didática 60 Equivalente 
Psicogênese da 
Linguagem oral e escrita 

60 Psicogênese da 
Linguagem  

60 Equivalente 

Arte e Educação 60 Fundamentos do Ensino 
da Arte e Educação 

60 Equivalente 

Teoria do Currículo 60 Currículos e Programas 60 Equivalente 
FTM da Educação Infantil 75 FTM da Educação Infantil 60 Equivalente 
FTM do Ensino da 
Matemática 

75 FTM do Ensino da 
Matemática 

60 Equivalente 

FTM do Ensino de 
Ciências 

75 FTM do Ensino de 
Ciências 

60 Equivalente 

FTM do Ensino de 
Português 

75 FTM do Ensino de 
Português 

60 Equivalente 

FTM do Ensino de 
História 

75 FTM do Ensino de 
História 

60 Equivalente 

FTM do Ensino de 
Geografia  

75 FTM do Ensino de 
Geografia 

60 Equivalente 

Metodologia da Pesquisa 
em Educação 

60 Metodologia da Pesquisa 
em Educação 

60 Equivalente  

Didática e Formação 
Docente 

60 Didática e Formação 
Docente 

60 Equivalente 

Educação Especial 60 Fundamentos da 
Educação Inclusiva 

60 Equivalente 

Laboratório de Pesquisa 60 Laboratório de Pesquisa I 60 Equivalente 
Prática Pedagógica 60 Estágio de Introdução ao 60 Equivalente 
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Campo Educacional 
Prática do Ensino na 
Educação Infantil 

60 Estágio de Docência na 
Educação Infantil 
 

60 Equivalente 

Pedagogia em Ambiente 
não Escolar 

60 Pedagogia em Ambiente 
não Escolar 

60 Equivalente 

Prática de Ensino na 
Escola Fundamental 

60 Estágio de Docência no 
Ensino Fundamental: 
Séries iniciais 

60 Equivalente 

Avaliação Educacional 60 Avaliação Educacional 60 equivalente 
Estágio Supervisionado 60 Estágio na Gestão, 

Orientação e Coordenação 
Pedagógica Escolar 

60 equivalente 

Sociedade, Trabalho e 
Educação 

60 Sociedade, Estado, 
Trabalho e Educação 

60 Equivalente 

Estatística Aplicada à 
Educação 

60 Estatística Aplicada à 
Educação 

60 Equivalente 

Tecnologia Informática e 
Educação 

45 Tecnologias Informáticas 
e Educação 

60 Equivalente 

Planejamento Educacional 60 Planejamento Educacional 60 Equivalente 
Política Educacional 60 Política Educacional 60 Equivalente 
Organização do Trabalho 
Pedagógico 

60 Planejamento e 
Organização do Ensino 
Aprendizagem 

60 Equivalente 

Coordenação Pedagógica 
em Ambiente Escolar 

60 Pedagogia em Ambientes 
Escolares 

60 Equivalente 

Gestão de Sistemas e 
Unidades Educacionais 

60 Gestão de Sistemas e 
Unidades Educacionais 

60 Equivalente 

Trabalho de Conclusão de 
Curso - TCC 

60 Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC  

60 Equivalente 

Atividades Independentes 110 Atividades Independentes 120 Equivalente 
Núcleo Eletivo  45 Tópicos Eletivos de 

Aprofundamento 
45 Equivalente 

Núcleo Eletivo  45 Tópicos Eletivos de 
Aprofundamento 

45 Equivalente 

Atividade programada 60 Tópicos Optativos de 
Integração Curricular 

60 Equivalente 

Seminário de Pesquisa I 60 Laboratório de Pesquisa II 60 Equivalente 
Seminário de Pesquisa II 45   O conteúdo da 

disciplina foi 
absorvido no 
programa 
formativo das 
disciplinas 
Laboratório de 
Pesquisa I e II 
do novo 
currículo. 

Sociedade, Estado e 
Educação 

60   O conteúdo da 
disciplina foi 
absorvido no 
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programa 
formativo da 
disciplina 
Sociedade, 
Estado, 
Trabalho e 
Educação do 
novo currículo. 

Prática de Ensino na 
Escola Normal 

60   Sem 
correspondência 
com o currículo 
novo 

  Fundamentos 
Metodológicos do 
Trabalho Científico e 
Acadêmico 

60 Sem 
correspondência 
com o currículo 
atual 

  Motricidade Humana na 
Educação 

60 Sem 
correspondência 
com o currículo 
atual 

  Estágio em Pedagogia 
Não Escolar 

60 Sem 
correspondência 
com o currículo 
atual 

  Avaliação da 
Aprendizagem 

60 Sem 
correspondência 
com o currículo 
atual 

  Estágio de Docência na  
Educação de Jovens e 
Adultos 

60 Sem 
correspondência 
com o currículo 
atual 

  Processos de Ensino e 
Letramento 

60 Sem 
correspondência 
com o currículo 
atual 

  Ética, Estética e Trabalho 
Pedagógico 

60 Sem 
correspondência 
com o currículo 
atual 

  LIBRAS 60 Sem 
correspondência 
com o currículo 
atual 
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ANEXO XII - MINUTA DE RESOLUÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº ____DE        DE    20010      

 

EMENTA: Define o Currículo do Curso de Graduação em Licenciatura Plena em 

PEDAGOGIA e altera a Resolução Nº 2669/99. 

O Reitor da Universidade Federal do Pará, no uso das atribuições que lhe conferem o 

Estatuto e o Regimento Geral e considerando o que define o inciso II, do Art. 53 da Lei 

nº9394/96, cumprindo a decisão da Colenda Câmara de Ensino de Graduação (Parecer 

nº.____) em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia aprovado em ___/___/___ pelo CONSEP promulgar a seguinte 

 

RESOLUÇÃO 

Art. 1º - O objetivo do curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia é formar o 

Pedagogo, em nível superior, para exercer a docência na Educação Infantil; nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental; nos cursos de Educação Profissional; nas áreas de 

serviço e apoio escolar; na gestão de sistemas e instituições de ensino, em termos de 

planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação dos sistemas de ensino e dos 

processos educativos formais e não formais e na produção e difusão de conhecimento 

científico e tecnológico do campo educacional.  

Art. 2º - O perfil do egresso desejado pelo curso Pedagogia, formado pela Faculdade de 

Pedagogia do Campus Universitário de Castanhal – UFPA caracterizar-se-á pela 

habilitação do Pedagogo para atuar no magistério com: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (Séries iniciais, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, 

Educação Especial), bem como na gestão de sistemas e instituições de ensino, em 

termos de planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação dos sistemas de 

ensino e dos processos educativos formais e não formais e na produção e difusão de 

conhecimento científico e tecnológico do campo educacional.  

Art. 3º - O currículo do Curso de Graduação em Pedagogia prevê atividades 

curriculares objetivando o desenvolvimento das habilidades e competências, conforme 

discriminado nos anexos II e VI. 

Art. 4º - O curso de Graduação em Pedagogia constituir-se-á de três grandes núcleos 

que norteiam a organização curricular: Núcleo de Estudos Básicos, com 960 
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(novecentas e sessenta) horas, Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de 

Estudos, com 2.100 (dois mil e cem ) horas, e Núcleo de Estudos Integradores, com 

270 (duzentas e sessenta) horas.  

Art. 5º - O Estágio Supervisionado constitui-se como componente curricular obrigatório 

para a integralização do curso de Pedagogia, com no mínimo 360 (trezentos e sessenta) 

horas. Terá início a partir do 4º período letivo e objetivará proporcionar ao aluno o 

contato como o ambiente real de trabalho, no sentido de mobilizar e aplicar seus 

conhecimentos teóricos e práticos à realidade contextual sob orientação adequada.  

Parágrafo Único: No Curso de Pedagogia o Estágio não obrigatório, desde que seja nas 

áreas de atuação do Pedagogo, poderá ser creditado como atividade curricular. 

Art. 6º - O Trabalho de Conclusão de Curso compreende-se como uma produção 

escrita, individual, de caráter técnico-científico, obrigatória para a obtenção do grau de 

Licenciado. Tem por objetivo aprofundar a formação dos alunos em temáticas 

específicas, emergidas a partir dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. 

Parágrafo Único: Para a elaboração do TCC será assegurada uma carga horária de 60 

(sessenta) horas. Caberá a um professor designado pela Faculdade a orientação do 

referido trabalho. Os temas deverão ser relevantes e em consonância com os conteúdos 

vinculados ao curso.  

Art. 7º - A duração do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia será de quatro anos e 

meio. 

Parágrafo Único: O tempo de permanência do aluno no curso não poderá ultrapassar 

50% do tempo previsto para a duração do mesmo pela UFPA. 

Art. 8º - Para integralização do currículo do curso o aluno deverá ter concluído 3.330 

(três mil, trezentos e vinte) horas, assim distribuídas: 960 (novecentos e sessenta) horas 

de Núcleo de Estudos Básicos; 2.100 (duas mil e cem) horas de Núcleo de 

Aprofundamento e Diversificação de Estudos, incluídos aqui 360 (trezentas e 

sessenta) horas de Estágio Supervisionado e 60 (sessenta) horas para a realização do 

Trabalho de Conclusão de Curso e 260 (duzentas e sessenta) horas do Núcleo de 

Estudos Integradores. 

Art. 9º - Caberá ao Conselho da Faculdade instituir uma comissão interna para 

avaliação e acompanhamento do Projeto Pedagógico. 
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Art. 10 - A presente resolução entra em vigor a partir de _____, contemplando os 

alunos ingressantes a partir do ano 2009 ou revogando-se todas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


