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1 INTRODUÇÃO 
 

A preocupação central deste projeto é construir elementos de 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e de melhoria acadêmica do curso de 

Peadgogia da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA. Vale frisar que este projeto 

enseja a plena articulação entre ensino, pesquisa e extensão, considerando os 

aspectos de complementaridade, entre cada uma destas dimensões, na formação 

do licenciado em Pedagogia. Entendemos a plena integração destas três 

dimensões como elemento chave de nossa prática pedagógica. 

Este projeto é entendido como um instrumento de intervenção não 

somente pedagógica, mas também política, na medida em que ele articula certo 

perfil de curso, cuja compreensão é da interação com a realidade regional e local 

no qual se desenvolve.  

Segundo Veiga (1997), o projeto político-didático-pedagógico é: 

 

...“um processo permanente de reflexão e 

discussão dos problemas da escola, na busca de 

alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade, 

que não é descritiva ou constatativa, mas é constitutiva”. 

(p.13)... 

 

Neste sentido, este projeto é instrumento de constituição e 

aperfeiçoamento de nossa prática institucional, informando e construindo um curso 

de Pedagogia de qualidade e comprometido com os interesses reais e coletivos da 

população de Iturama e região. 

2 PERFIL INSTITUCIONAL 
 

2.1 HISTÓRICO  

2.1.1 DA MANTENEDORA 
A Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada - INSTITUES foi 

fundada em 04/11/1993, na cidade de Iturama, Minas Gerais. 
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A INSTITUES tem por finalidade organizar, incentivar e desenvolver o ensino 

superior de graduação e pós-graduação, no país, desenvolvendo estudos, pesquisas 

e extensão no campo educacional.  

 

a)  Situação Jurídica e Ato de Legislação de Funcionamento  

• Ato de Criação: Portaria  Ministerial n.º 376 de maio de 1998. 

• Ato de Instituição: Autorizada pelo DOU de 08 de maio de 1998. 

• Registro de Estatutos: Contrato Social de Constituição, Nire. n.º 3121016749-

7, deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 

31210167497 em 27/06/2014. 

• Personalidade Jurídica: Sociedade Empresária Limitada. 

• CNPJ/CGC: 00.099.845/0001-86 

• Razão Social: Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada. 

• Endereço: Av. Domingos Teixeira, n.º 664, Residencial Recanto dos Lagos, 

Iturama/MG, CEP: 38.280-000.  

 

b) Dirigente da Mantenedora  

Prof.ª Eva Dias de Freitas  

 

2.1.2 DA FACULDADE ALDETE MARIA ALVES – FAMA 
A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA iniciou suas atividades no dia 28 de 

maio de 1998 com o início das aulas no  curso de Ciências Contábeis (autorizado 

através da Portaria nº. 375/98). 

A criação da FAMA nasceu da necessidade de facilitar o acesso da 

população desta região a uma instituição de ensino superior da qual não se dispunha 

num raio de aproximadamente 280 km, além da impossibilidade de acesso a outras 

regiões devido à grande dificuldade de deslocamento por via asfaltada. A união de 

um grupo de pessoas, bem como o apoio de vários segmentos da sociedade 

ituramense e demais municípios vizinhos, propiciou a realização de uma pesquisa de 

opinião entre estudantes do ensino médio daquela  época, mostrando necessidade 

de criação de uma instituição de ensino superior que oferecesse aos mesmos, a 

oportunidade de continuar seus estudos no referido nível, contribuindo para maior 
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fixação dos estudantes na região, uma vez que os jovens deslocavam-se para São 

José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Paranaíba, Uberaba, 

Uberlândia, entre outros, e em geral não retornavam para a região, absorvidos que 

eram, pelos respectivos mercados de trabalho. 

O Curso de Ciências Contábeis foi autorizado pela Portaria MEC nº. 375/98, 

de 08/05/1998, publicado no DOU em 11/05/1998, página 01, seção1. No ano de 

1999 foram autorizados os cursos de Administração de Empresas (Portaria MEC nº. 

890 de 21/06/1999) e Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, 

Administração Escolar e Orientação Educacional (Portaria MEC nº. 1.506, de 

19/10/1999). Em 2002 foi autorizado o Curso de Direito (Portaria MEC nº. 919 de 

27/03/2002). No ano de 2013 foram autorizados os cursos de Engenharia Civil e 

Sistemas de Informação (Portaria MEC nº. 114 de 07/03/2013) e em 2015 foi 

autorizado o curso de Psicologia (Portaria MEC nº. 914 de 27/11/2015). 

A Pós-graduação lato sensu, iniciada na Instituição em 2004, oferece vários 

cursos de Especialização presenciais, nas áreas administrativa, contábil, jurídica e 

educacional. 

As atividades de pesquisa dos discentes de graduação são viabilizadas 

mediante os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica, sendo eles: 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC FAMA) e Programa de Iniciação 

Científica (PIC FAMA). 

As ações de extensão, hoje consolidadas, representam outra via de 

direcionamento dos trabalhos acadêmicos, a qual possibilita o contato e o intercâmbio 

permanentes entre o meio universitário e o social, intensificando as relações 

transformadoras entre ambas por meio de processos educativos, culturais e 

científicos, visando à melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa, à integração 

com a comunidade e ao fortalecimento do princípio da cidadania, bem como ao 

intercâmbio artístico-cultural. 

Nesses anos de funcionamento da FAMA, esta vem se consolidando pelo 

seu pioneirismo na geração do conhecimento científico através da oferta de cursos 

superiores de graduação e pós-graduação alicerçados no tripé ensino-pesquisa e 

extensão, objetivando a sempre a qualidade na formação dos seus alunos, razão 

maior da existência da Instituição. 
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Dessa maneira, a FAMA acredita responder, efetivamente, às demandas 

educacionais da sociedade e participar dos problemas e desafios impostos pelo 

desenvolvimento local, regional e nacional. 

a)  Ato de Credenciamento  

Portaria nº. 375/1998  

b)  Ato de Recredenciamento 

Portaria nº. 042/2012 

c) Dirigentes da FAMA 

Diretor Geral: Prof. Me. Randall Freitas Stabile 

Vice Diretora: Prof.ª. Me. Ana Paula Pereira Arantes 

 

Tabela 01 – Conceitos dos cursos de graduação da FAMA, com Avaliação 

Externa do MEC (Enade). 

 

 ENADE 

CURSO 2005 2006 2008 2009 2011 2012 2014 2015 

 

E
N

A
D

E
1

 

C
C

2
 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
C

 

E
N

A
D

E
 

C
P

C
3
 

E
N

A
D

E
 

C
P

C
 

Administração   3 3   4 3   3 4   4 5 

Ciências Contábeis   3 3   4 3   4 4   4 4 

Direito   2 2   3 3   4 4   4 4 

Engenharia Civil            3     

Sistemas de Informação            4     

Pedagogia 3 3   SC SC   3 4   3 4   

Psicologia                4 

CC 

Fonte: E-MEC. 1 – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 2 – Conceito de Curso 

(CC); 3 – Conceito Provisório de Curso (CPC) 
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Tabela 02 – Conceito Institucional da FAMA, com Avaliações Externas do 

MEC. 

ÍNDICE VALOR 

  CI - Conceito Institucional (2012) 4 
  IGC - Índice Geral de Cursos (2015) 4 
  IGC Contínuo (2015) 3.7853 

Fonte: E-MEC.  

 

 

2.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

A FAMA, seguindo sua Missão, atua em ensino, pesquisa e extensão nas 

áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais aplicadas e Engenharia. 

 

2.3 MISSÃO 

Tornar-se centro de referência na região, oferecendo subsídios à alteração 

da estrutura produtiva e nas condições sociais vigentes. Para tanto, propõe-se a 

organizar, incentivar e desenvolver, por meio da indissociabilidade entre ensino 

superior, pesquisa e extensão, a efetividade da capacidade técnica e a cidadania. 

 

2.4 VISÃO 

Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo governo, sociedade 

e cidadãos, como referência em termos da qualidade e excelência de seus serviços 

de ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais comprometidos com a 

melhoria da qualidade de vida e a preservação do espaço político-cultural e 

socioeconômico. 

 

2.5 PRINCÍPIOS E VALORES 

Os princípios da FAMA são: 

• indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

• ética; 

• pluralidade e democracia; 

• respeito à dignidade da pessoa humana e seus direito fundamentais; 
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• liberdade acadêmica; 

• excelência; 

• diversidade; 

• sustentabilidade; 

• compromisso social; 

• valorização de seus docentes, técnico-administrativos e discentes. 

 

Os valores da FAMA são: 

• responsabilidade social; 

• inclusão; 

• responsabilidade ambiental; 

• promoção do bem-estar social; 

• inovação; 

• interdisciplinaridade. 

3 CONTEXTO REGIONAL 
No contexto regional a FAMA, centrada na cidade de Iturama, MG, atua no 

entorno de uma área que abrange um raio de 200 quilômetros, englobando um total 

de 25 (vinte e cinco) municípios em mais três Estados da região Sudeste e 

Centroeste, sendo: 06 (seis) em Minas Gerais, 12 (doze) em São Paulo, 03 (três) em 

Mato Grosso do Sul e 04 (quatro) em Goiás. Esta área de abrangência totaliza 1,7 

milhões de habitantes (fonte: IBGE 2009). A Figura 1 ilustra a área de abrangência 

da FAMA na região. 
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Figura 01- Área de abrangência da FAMA, Iturama, MG. 

Fonte: Google mapas, 2016. 

 

O município se caracteriza por estar situado na promissora região do 

Triângulo Mineiro a Oeste do Estado de Minas Gerais. A economia está solidificada 

na agricultura e pastoreio, no cultivo da cana-de-açúcar, a produção do álcool e na 

prestação de serviços. Sua estrutura física e a organização urbana fazem dela uma 

referência nos diversos setores da economia, ainda somando a chegada da Usina 

de Biodiesel Triângulo e a implantação o Porto Intermodal de Cargas, que une os 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e deve gerar maior 

desenvolvimento para a cidade e região, além de alavancar o sistema de transporte 

rodoviário e hidroviário brasileiro. Outro destaque fica para o setor hoteleiro que 

conta com diversas opções para o bem estar do visitante e do turista. Por isso e 

demais fatores, Iturama se destaca para realização de novos empreendimentos e na 

perspectiva para melhoria continua na qualidade de vida de seus habitantes.  

Na área industrial, encontram-se indústrias de diferentes ramos que 

impulsionam a economia do município com destaques para a Usina Coruripe e o 

Frigorífico Friboi. A cidade também propicia aos investidores uma localização 

privilegiada, mão de obra abundante, Futuramente contará com um Porto Intermodal 
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de Cargas, que irá escoar a produção da região diretamente a demais portos 

direcionados na rota ao Porto de Santos.  

 

Tabela 03 – Características dos municípios onde a FAMA atua 

Município População IDHM1 Mat. EM2 

Campina Verde 20.052 0.704 708 

Carneirinho 10.030 0.741 323 

Itapagipe 14.916 0.723 393 

Iturama 38.102 0.747 1.320 

Limeira do Oeste 7.436 0.710 207 

Ouroeste 9.733 0.770 362 

São Francisco de 

Sales 

6.188 0.688 195 

União de Minas 4.463 0.672 107 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016. 1 – IDHM: Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IBGE, 2010); 2 – Mat. EM: Matrículas no 

Ensino Médio (IBGE, 2015).  

 

Na região de Iturama, o processo de crescimento e desenvolvimento se dá 

principalmente por uma progressiva industrialização dos setores agrícolas (no que 

se refere, principalmente, ao cultivo da cana de açúcar) e pelos incentivos fiscais, 

que atraiu um maior número de investidores. Como consequência natural deste 

progresso econômico, melhora-se também a empregabilidade e o nível de vida das 

pessoas que habitam no município. 

Atualmente, esta Instituição de Ensino mantém a preocupação de melhor 

preparar a população local para absorver a oferta de empregos surgida. Este 

posicionamento exige maior aproximação com as empresas, visando atender, cada 

vez mais e melhor, as exigências do mercado laboral.  

Cenário importante que continua em franco desenvolvimento é a questão 

ambiental.  Palco de acentuados protestos, atualmente constitui assunto obrigatório 

em qualquer fórum que se preste a tratar ou discutir temas em torno de recursos e 

da sobrevivência humana. Aspectos como o consumo de água (consequentemente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Santos
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os mananciais), a qualidade do ar e a própria qualidade de vida das pessoas devem 

ser estudados e debatidos, no sentido de trazer resultados práticos ao enfrentamento 

dos problemas da vida humana. 

A globalização é outro fator que ultrapassou os limites das projeções feitas, 

sendo hoje elemento incontestável de sobrevivência das nações. O comércio 

internacional, a dependência das receitas externas, a necessidade dos produtos 

importados e a generalização da necessidade de negociação internacional colocam 

as empresas em estado de alerta.    

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, encontra-se hoje no centro desses 

debates, tendo projetado todas essas necessidades na implantação dos seus cursos 

desde 1998. Os alunos que adentraram na Faculdade, desde 1998 até hoje, estão 

plenamente ajustados às necessidades do mercado de trabalho e aos novos desafios 

trazidos às empresas e à sociedade como um todo. 

A análise que não pode faltar é a do ambiente das instituições concorrentes, 

que deve ser projetado com uma possível invasão de grandes universidades 

nacionais no mercado regional, contrapondo-se à possível expansão das instituições 

locais. Neste ambiente, a mantenedora da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, 

acredita que serão vitais tanto o posicionamento quanto a solidez financeira e 

institucional, os quais permitirão a sobrevivência e a própria evolução das 

Faculdades.  

Ciente da necessidade de investimentos na área, a mantenedora da 

Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA  não descurará do aporte  monetário 

necessário a investimentos, reformas e construções, remuneração condigna o corpo 

docente e técnico administrativo e de apoio, assim como na qualificação, 

aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação “stricto sensu” a esses 

colaboradores e docentes  e  projetou a viabilização, organização, que prevê a 

ampliação da Faculdade, no horizonte do seu PDI, devendo dispor-se de  

investimentos para reformas e construções, adequando a infraestrutura e construindo 

novas salas de aula, nova biblioteca e auditório. 

A mantenedora, Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada – 

INSTITUES, em seus novos cursos previstos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, volta suas atenções na profissionalização da comunidade de Iturama e 
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circunvizinhanças  procurando sustar a migração de parte da população por carência 

de estudo e procurará junto à força industrial e comercial da região desencadear uma 

ampliação de oferta de mão de obra, emprego e diversidade comercial. 

A FAMA planeja o seu futuro Institucional com os olhares voltados para o 

progresso e desenvolvimento regional, prospectando sua ampliação e seus cursos 

no atendimento às exigências e necessidades da população e do mercado  atuante 

que venham de encontro aos anseios e necessidades na implantação de cursos 

emergentes e duradouros, atendendo os reclamos progressistas e 

desenvolvimentistas da comunidade de Iturama e região. 

4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 
 

As políticas institucionais da FAMA estão traçadas e concretizadas em 

programas e ações que combinam a pluralidade, autonomia, ética e transparência, 

que permitirão a formação de profissionais conscientes do seu papel social, e que 

procurem, portanto, contribuir para a socialização do conhecimento. 

Com essa compreensão almeja-se a proposição de políticas e diretrizes 

institucionais que respeitam as diferenças, a diversidade de ideias, fortalecendo os 

princípios de igualdade, sem privilégios. 

As políticas apresentadas na sequência dos itens são transparentes e 

serão constantemente revisitadas, reavaliadas e ampliadas, sempre de forma 

participativa e colaborativa, pois a FAMA entende que as políticas institucionais que 

orientam seu funcionamento devem ser pensadas de forma integrada, para que se 

consiga realizar, sua missão e seus objetivos. 

 

4.1 POLÍTICA DE ENSINO 

 
As políticas institucionais da FAMA estão traçadas e concretizadas em 

programas e ações que combinam a pluralidade, autonomia, ética e transparência, 

que permitirão a formação de profissionais conscientes do seu papel social, e que 

procurem, portanto, contribuir para a socialização do conhecimento. 
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Com essa compreensão almeja-se a proposição de políticas e diretrizes 

institucionais que respeitam as diferenças, a diversidade de ideias, fortalecendo os 

princípios de igualdade, sem privilégios. 

As políticas apresentadas na sequência dos itens são transparentes e serão 

constantemente revisitadas, reavaliadas e ampliadas, sempre de forma participativa 

e colaborativa, pois a FAMA entende que as políticas institucionais que orientam seu 

funcionamento devem ser pensadas de forma integrada, para que se consiga realizar, 

sua missão e seus objetivos. 

O ensino em todos os seus níveis deve obedecer à regulamentações 

específicas, e não se baseia apenas na absorção de conteúdos, mas também na 

interpretação e produção constante do conhecimento. 

O ensino superior defendido pela FAMA é aquele que conjuga elementos 

essenciais à qualidade da formação acadêmica e à inserção de profissionais para 

atender às demandas de mercado do país. Para a efetivação desses elementos, 

as políticas de ensino se constituem na leitura e interpretação teórica, conceitual, e 

metodológica das áreas em que a Instituição pretende atuar. 

Especificamente, as políticas para o ensino, estão fundamentadas na 

legislação, interdisciplinaridade e formação da cidadania, visando à articulação 

entre o conhecimento, relações interpessoais e mercado de trabalho. As atividades 

de ensino observam os princípios da ciência, criação, crítica e reflexão, 

possibilitando formação de profissionais capazes de lidarem com as diversidades e 

solução de problemas. 

O fazer pedagógico é entendido pela FAMA como forma de romper com a 

fragmentação do conhecimento, superando a dicotomias entre teoria e prática, 

ciência e tecnologia, tendo como princípio a ação educativa e científica, mediadas 

pelas atividades de extensão. 

Destaca-se que as políticas definidas para o ensino foram elaboradas após 

ampla reflexão sobre o nível de ensino que pretende ofertar, (ensino superior) que 

possui características únicas a partir de seu principal objetivo, formar profissionais 

de nível superior, qualificados para atender à sociedade e ao mercado de trabalho. 

Desta forma, as Diretrizes Políticas gerais para o ensino estão associadas 

ao desenvolvimento de ações articuladas entre o ensino e a sociedade, da cidadania 
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profissional, por intermédio do conhecimento e da interação com situações 

desafiadoras da realidade social. 

Assim, se baseia na oferta de ensino de qualidade voltado para o 

atendimento das necessidades regionais, locais e nacionais e da capacitação e 

preparação do corpo docente proporcionando desenvolvimento das atividades 

pedagógicas de ensino, iniciação científica e extensão relevantes para a formação 

pessoal, profissional e cidadã. 

O conjunto de diretrizes apresentados para o ensino da FAMA, estão em 

sintonia com os objetivos institucionais. 

 

4.2 POLÍTICA DE ENSINO - GRADUAÇÃO 

A política de ensino de graduação da Faculdade FAMA visa ampliar as 

atividades de ensino em todos os níveis, promovendo a indissociabilidade com a 

pesquisa e a extensão, inclusive articulando a graduação à pós-graduação e 

buscando a melhoria da qualidade do ensino, sempre respeitando a diversidade das 

áreas de conhecimento, mas incentivando a interdisciplinaridade, a atenção às 

mudanças de paradigmas e o atendimento às demandas sociais. 

A interdisciplinaridade é um dos princípios metodológicos que visam garantir 

uma política de ensino que permita uma real compreensão dos fenômenos científicos. 

Nesse sentido a comunicação entre os conteúdos curriculares será o modelo 

fundamental para a consolidação dessas políticas de ensino, na produção e difusão 

do conhecimento. 

A FAMA consolida suas Políticas de Ensino revisando e atualizando os 

Projetos Pedagógicos dos diversos cursos oferecidos, norteados pela missão da 

instituição. Essas políticas têm como indicadores, além da excelência do ensino, a 

qualificação profissional, a postura pautada pela ética e cidadania desenvolvida 

através dos cursos de graduação. 

Afirma-se que essas políticas estão em sintonia com as exigências do 

mercado, uma vez que a FAMA atua nesse cenário preparando seus futuros 

profissionais. Mas, compreende-se aqui uma parceria e não uma mera subordinação 

às condições de mercado, propondo e posicionando-se na concepção de melhorias 
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tanto sociais como econômicas, através do compromisso com a formação científico-

tecnológica e ética dos acadêmicos. 

O compromisso das políticas de ensino está ancorado nos princípios da 

participação e respeito às manifestações dos diversos grupos que compõem a 

comunidade acadêmica e a sociedade, bem como com a reflexão sistemática do 

projeto institucional e do diálogo interdisciplinar constante. 

Através da identidade de cada curso e em sintonia com as diretrizes 

curriculares nacionais, as Políticas de Ensino da FAMA buscam propiciar aos 

acadêmicos aprendizagem permanente, através do estreito relacionamento com a 

pesquisa e a extensão, proporcionando conhecimento também além das salas de 

aula. 

Assim, os cursos de graduação objetivam formar profissionais capazes de 

produzirem uma articulação entre o desenvolvimento de conhecimentos gerais, 

básicos e específicos de uma determinada profissão, que permitam ao graduado a 

elaboração de uma concepção de mundo e de atividades de trabalho perpassados 

pela diversidade, devido à dinâmica dos contextos que se organizam e reorganizam, 

a todo o momento, e exigem novas ações profissionais que incorporem o genérico e 

o peculiar. 

Compatível com o acima exposto, a estrutura da organização curricular se 

concretiza na oferta de três núcleos de componentes curriculares: 

1. formação geral; 

2. formação básica; e 

3. formação específica. 

Os componentes curriculares que fazem parte do núcleo 1 visam capacitar o 

graduando a identificar e a analisar diferentes aspectos constitutivos da realidade, 

como também identificar, compreender e analisar diferentes saberes, processos de 

comunicação e especificidades culturais. 

Aqueles que constituem o núcleo 2 têm em vista habilitar o estudante a se 

apropriar dos conhecimentos nucleares da área de conhecimento na qual o seu curso 

está inserido e utilizá-los em novas construções de atividades profissionais. Os que 

fazem parte do núcleo 3 buscam habilitar o estudante a se apropriar do conhecimento 
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teórico, prático e tecnológico relativo a um determinado campo de atuação 

profissional e empregá-lo de modo inovador. 

Ressalta-se a valorização constante pela Instituição, da preparação e 

qualificação de seu corpo docente e do corpo técnico-administrativo, que são agentes 

decisivos na concretização das Políticas de ensino implementadas no dia-a-dia, nos 

espaços educativos da FAMA. 

Em síntese, para garantir a qualidade sempre buscando a excelência do 

Ensino, a FAMA empreende ações como: atualização dos processos pedagógicos e 

administrativos, modernização e instalação de laboratórios que atendam ás 

demandas dos cursos, efetiva qualificação do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, ampliação do acervo bibliográfico com clara política de atualização do 

acesso, informatização de procedimentos e a disponibilização de recursos 

audiovisuais de última geração. 

O nivelamento dos alunos ingressantes é realizado sempre que necessário 

visando possibilitar a estes alunos um melhor acompanhamento do curso.  

As políticas de ensino para os cursos de graduação da FAMA guiam-se pelas 

seguintes diretrizes: 

• organizar e estruturar mecanismos que propiciem a integração das 

diferentes áreas de conhecimento e referenciais para operacionalização e avaliação 

continuada dos projetos pedagógicos dos cursos, aprimorando a qualidade 

acadêmica, o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes relevantes 

para atender à configuração atual e demandas do mercado de trabalho e do setor 

produtivo; 

• conceber cursos de graduação com identidade e diferenciais 

competitivos específicos, fundamentados na integração do ensino com a iniciação 

científica e a extensão, via atenção às necessidades do público- alvo, a integração 

sistêmica dos currículos e o atendimento aos parâmetros legais estabelecidos pelo 

MEC; 

• desenvolver a capacidade de aprendizagem continuada e  a constante 

adaptação aos novos desafios, com elevado potencial de inserção profissional, 

espírito empreendedor, demonstrado pelo engajamento e comprometimento com os 

problemas da comunidade e do meio ambiente; 
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• formar profissionais com espírito crítico para analisar e interpretar as 

informações, domínio de habilidades instrumentais básicas, senso ético e formação 

cidadã; 

• acompanhar a ação pedagógica para atendimento das contínuas e 

emergentes mudanças no processo de ensino  e aprendizagem; 

• rever e atualizar periodicamente os projetos pedagógicos, dos 

ordenamentos institucionais em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI. 

 

4.3   POLÍTICA DE ENSINO -  PÓS - GRADUAÇÃO  

A pós-graduação lato sensu pensada pela FAMA deverá refletir a 

antecipação das tendências relativas à especialização em torno das diversas áreas 

do conhecimento, considerando a vivência profissional, o estímulo à prática 

profissional para um mercado de trabalho que muda rapidamente e exige pessoas 

cada vez mais preparadas. 

Portanto, deverá utilizar o conceito de interdisciplinaridade e proporcionar 

conhecimentos para a construção e gestão de diferenciais competitivos e 

proposição de valor, percursos alternativos de formação, de forma compatível com 

os avanços  científicos e tecnológicos. 

Os cursos devem ser elencados considerando a demanda regional e os 

avanços tecnológicos. 

Assim, exigirá professores mestres, doutores e profissionais de destaque em sua 

área  de  atuação,  conteúdos  atualizados  com  as  exigências  atuais,  componentes 

curriculares desenvolvidos por meio de metodologias avançadas e ampla troca de 

experiência. 

A FAMA atua na área de pós-graduação desde 2002. Foram promovidos 

vários cursos de pós-graduação em nível de especialização lato-sensu, permitindo o 

aperfeiçoamento necessário a diversos profissionais.       

As políticas de ensino para os cursos de pós-graduação da FAMA guiam-se 

pelas seguintes diretrizes: 
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• Formar profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas 

e processos tendo em vista a expansão da indústria brasileira e as necessidades do 

desenvolvimento nacional em todos os setores; 

• Abranger as áreas e linhas correlatas à graduação, mediante 

diagnósticos prévios e observância dos aspectos legais, organização sistêmica dos 

componentes curriculares, organização acadêmica e administrativa e gestão do 

corpo docente; 

• Estabelecer de relações de cooperação e parcerias com outras 

instituições de ensino e pesquisa para implementar os programas de pós- graduação. 

 

4.4  POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

A extensão universitária na FAMA tem-se firmado na prática cotidiana como 

um elo de permanente interação com a sociedade, especialmente com as 

comunidades e segmentos populares de Iturama e Região. Essa postura requer o 

rompimento da compreensão tradicional da extensão como difusão de 

conhecimentos. Significa dizer que a produção do conhecimento pela prática da 

extensão, acontece a partir do encontro do saber acadêmico com os diversos outros 

conhecimentos possíveis. 

Essa postura dialógica, e não impositiva, resultante da participação e do 

confronto com a realidade, implica a formação mais qualificada e engajada dos 

estudantes; a atualização e qualificação do professor, ampliando os conteúdos 

trabalhados em sala de aula; e, sobretudo, a transformação social, pois o 

conhecimento produzido imediatamente será apropriado por quem dele necessite. 

Nessa perspectiva, para o estabelecimento da extensão na FAMA, várias 

ações articuladas e concomitantes são empreendidas. Normas e incentivos tem sido 

criados para desenvolver uma ambiente de motivação, por exemplo, a 

obrigatoriedade da ação extensionista nos currículos dos cursos de graduação 

enquanto atividade complementar. 

Na relação com a sociedade e suas instituições tem-se procurado 

estabelecer as parcerias para a promoção do acesso de pessoas e segmentos 

populares às políticas públicas. Nesse particular, a política de extensão da FAMA tem 

contribuído para a geração de trabalho e renda, educação ambiental e 
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desenvolvimento sustentável, combate ao analfabetismo, inclusão digital, formação 

de professores, inclusão, preservação da cultura afro brasileira e indígena e outras 

iniciativas de igual importância social e acadêmica. 

Para os próximos cinco anos, deverá se intensificar o processo de 

institucionalização da extensão na FAMA, considerando as ações estruturantes já 

implementadas. Contudo não se pode, em momento algum, deixar de estabelecer 

estratégias que visem ao alcance dos objetivos fundamentais: 

a) reafirmar a extensão como indispensável na formação e qualificação da 

comunidade acadêmica, construída no confronto com a realidade social; 

b) integrar as políticas de extensão às demais políticas de ensino superior; e 

c) inserir a extensão no mesmo nível e articulada ao Ensino e à Pesquisa. 

Na FAMA pretende-se que a extensão seja capaz de: 

I. articular-se com o desenvolvimento das atividades de ensino e de 

pesquisa; 

II. propiciar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, 

pressupondo interação entre os conhecimentos técnicos, ecológicos, sociais, 

econômicos, culturais e políticos; 

III. auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, alicerçando-se 

nas prioridades do local, regional e do país, nesta ordem, e 

IV. promover a articulação da FAMA com a comunidade e seus segmentos 

significativos, inclusive órgãos públicos. 

 

4.5  POLÍTICAS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A FAMA considera a pesquisa indispensável para a concretização de seu 

projeto acadêmico, que pressupõe a articulação sistemática e indissociável do 

ensino, pesquisa e extensão na formação dos futuros profissionais, entendendo que 

a construção do saber científico é fundamental na formação de profissionais capazes 

de se posicionar e atender às demandas da sociedade. 

Estimula a articulação entre as Linhas de Pesquisa com as várias áreas do 

conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, potencializando 

a missão institucional e a inserção da Faculdade no contexto nacional e internacional, 
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de forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e às 

atividades de extensão da Faculdade. 

Acredita ainda que a pesquisa é fundamental na prática docente, juntamente 

com o ensino e a extensão, evitando assim que o professor será mero reprodutor de 

conteúdo. 

Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de 

inserção de alunos de graduação na pesquisa científica, desenvolvida 

prioritariamente enquanto pesquisa bibliográfica. Na FAMA a pesquisa pode ser 

desenvolvida nos seguintes programas: 

a. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC/FAMA) - é um programa centrado na iniciação científica de novos talentos em 

todas as áreas de conhecimento. Voltado para o aluno de graduação, e servindo de 

incentivo à formação, privilegia a participação ativa de alunos em projetos de 

pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada e 

continuada. Os projetos culminam com um trabalho final avaliado e valorizado, 

fornecendo retorno imediato ao bolsista, com vistas à continuidade de sua formação, 

de modo particular, na pós-graduação.  

O PIBIC/FAMA obterá anualmente, da Instituição Ituramense de Ensino 

Superior (INSTITUES), uma quota de bolsas de iniciação científica que serão 

distribuídas de acordo com critérios de mérito acadêmico. O desenvolvimento do 

aluno bolsista será acompanhado pela Coordenação de curso através de relatórios 

semestrais e em eventos científicos onde todos os bolsistas terão a obrigação de 

apresentar seus trabalhos.  

b. Programa de Iniciação Científica (PIC/ FAMA) - envolve todos os alunos 

que desenvolvem atividades de IC na FAMA, sejam com bolsas concedidas por 

instituições de fomento (CNPq/Fapemig) ou ainda sem bolsas, desde que cumpram 

com os requisitos estabelecidos pela Instituição.  

A FAMA compromete-se com a produção do conhecimento, tendo em vista a 

participação na melhoria da qualidade de vida da sociedade que atua. Para tal, 

entende-se que o fortalecimento da pesquisa, agrega valor aos processos, produtos 

e serviços produzidos em Iturama e região, fomentando intensamente o processo de 

inclusão social. 



 

 

 

 

24 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Nesta direção, a pesquisa na FAMA orienta-se pelos seguintes objetivos: 

• desenvolver um conjunto de instrumentos que estimule a utilização do 

conhecimento gerado pela pesquisa aqui desenvolvida, de modo a produzir um 

crescimento econômico-sustentável;  

• estimular a pesquisa e, a partir do conhecimento gerado, agregar valor 

a produtos, processos e serviços;  

• despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre 

estudantes de graduação; 

• possibilitar ações extensionistas visando sanar lacunas/deficiências 

diagnosticadas pela pesquisa; 

• estimular a inovação tecnológica entre os pesquisadores e despertar a 

consciência com relação ao importante papel da inovação para o aumento da 

competitividade da nossa economia; 

• possibilitar através da pesquisa o desenvolvimento sustentável regional. 

 

4.6  POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores simbólicos 

importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente educacional 

favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições linguísticas, 

sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas e requer 

sistemas educacionais planejados e organizados que deem conta da diversidade dos 

alunos e ofereçam respostas adequadas às suas características e necessidades. As 

diferenças são vistas não como obstáculos para o cumprimento da ação educativa, 

mas, sim, como fatores de enriquecimento. 

Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, 

educacionais e  arquitetônicas) para que a aprendizagem pretendida seja alcançada. 

Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática inclusiva existe uma 

série de ações que precisam ser desenvolvidas ou continuadas.  

A Política de Educação Inclusiva da FAMA obedecerá aos seguintes 

princípios: 
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• desenvolver ações de modo a assegurar a plena integração da pessoa 

portadora de deficiência no contexto  educacional; 

• estabelecer mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 

assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos; e 

• respeitar às pessoas portadoras de deficiência. 

• Adaptar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização escolar, para atender às necessidades individuais; 

• promover atendimento especializado com professores ou profissionais 

com especialização adequada; 

• adequar a estrutura física, o mobiliário e os equipamentos da FAMA 

para atender a educação inclusiva, 

• garantir a permanência do aluno com necessidades educacionais 

especiais nas salas regulares de ensino, com atendimento das necessidades 

específicas e as devidas adaptações curriculares; 

• Integração dos PNE1 nas atividades artísticas e culturais da instituição 

e no Núcleo de Apoio ao Discente – NAD oferecendo, quando necessário, 

atendimento individualizado; 

• realizar um trabalho conjunto com o CIEE2 para encaminhar o educando 

ao mundo de trabalho; 

• Romper as barreiras culturais, afetivas e educacionais, que dificultam a 

inclusão dos portadores de necessidades especiais na Faculdade; 

• Promover educação continuada aos funcionários técnico-

administrativos e professores visando o melhor atendimento ao  portador de 

necessidades educacionais especiais, (física, motora, sensorial, ou mental). 

 

4.7 POLÍTICAS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

As políticas de gestão e avaliação institucional para os próximos cinco anos 

estarão centradas numa atualização do sistema de planejamento da faculdade, com 

                                                 
1 PNE – Portadores de Necessidades Especiais 
2 Centro de Integração Escola Empresa 
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a institucionalização do planejamento estratégico tendo como norte os resultados 

oriundos da auto avaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

assim como das deliberações dos órgãos colegiados. Desta forma observa-se uma 

participação mais efetiva da comunidade acadêmica na gestão institucional. 

São objetivos da gestão da FAMA: 

• coordenar e fomentar as atividades de caráter administrativo e 

operacional da Faculdade; 

• implementar programas de qualificação com vistas ao aprimoramento 

de seu corpo docente e técnico-administrativo, visando à formação continuada e à 

melhoria da atuação profissional; 

• promover a adequação da infraestrutura em função da qualidade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

• manter a ouvidoria na busca de informação eficaz à gestão; 

• manter a instituição atualizada em relação às inovações tecnológicas. 

A auto avaliação institucional tem como objetivo possibilitar que os resultados 

obtidos com   essa avaliação forneçam os subsídios necessários à reflexão e revisão 

de políticas, programas e projetos que favoreçam os processos de gestão em todas 

as instâncias da FAMA. 

 

4.8  POLÍTICA PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Para que se compreenda a grande responsabilidade social e de inclusão da 

FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves, pela capacitação de trabalhadores e pela 

formação de profissionais qualificados para a atuação no mercado da microrregião 

de Frutal na qual é a área de atuação da mesma, é oportuno apresentar, 

sinteticamente, uma caracterização desta região, que tem como predominância a 

atividade agropecuária, em especial a pecuária leiteira e a pecuária de corte, mas 

apresentando uma forte tendência de migração para a cultura da cana-de-açúcar.  

Além da cultura da cana-de-açúcar a região se caracteriza também pelo 

plantio da soja, algodão, milho, sorgo, abacaxi e frutas em geral. A região por mesclar 

grandes e pequenas propriedades, desenvolve grande tendência a agroindústria com 

a produção de frutas e derivados do leite para o mercado local e exportação. Por ter 
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grande extensões de áreas cobertas pelas águas do Rio Grande e Rio Paranaíba, 

existe uma tendência para o turismo em algumas cidades, já que a exploração de 

hotéis fazendas, pesqueiros e condomínios destinados a construção de ranchos é 

bastante visível nesta região. Por estar em uma posição privilegiada com uma grande 

bacia hidrográfica, tem atraído estudos para a implantação de um porto intermodal 

no município de Iturama que servirá como apoio logístico para o escoamento de parte 

da produção de 4 Estados (Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo). 

Dado esse panorama, verifica-se a grande demanda educacional que se 

apresenta a FAMA para o desenvolvimento desta parte do Estado, sobretudo em 

termos de educação profissional e tecnológica. Sua função social, como instituição 

de ensino superior, alarga-se na medida em que atualmente exige-se das pessoas 

formação ao longo da vida, o que implica o desenvolvimento de competências 

geradoras da capacidade de percepção e expressão na qual o cidadão/profissional 

precisa estar não só atualizado em sua área específica como também em relação ao 

que está acontecendo em seu entorno. Essa concepção de educação inclusiva 

pressupõe o comportamento crítico e criativo, audacioso e desencadeador de ações 

voltadas à solução de impasses e problemas do cotidiano.  

 Portanto, a responsabilidade social na FAMA é um tema que deve estar 

presente nas atividades e ações empreendidas pelos docentes, discentes e técnicos 

administrativos. Deve ser considerada nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) 

de forma transversal, estando presente no modelo de ensino, pesquisa e extensão, 

de gestão bem como dos diferentes processos de avaliação. 

Nesse sentido, a FAMA procura sempre conscientizar, orientar e estimular 

práticas socialmente responsáveis, tais como: a disseminação de conhecimentos 

sobre a responsabilidade social e o incentivo de ações indutoras de valores à 

sociedade. 

 Na perspectiva das instituições de ensino superior, a FAMA se defronta 

simultaneamente com a necessidade de qualificar seus discentes contemplando as 

variáveis ambientais, e responsabilidade ética e social na sua formação, e também 

de internalizar as práticas mais adequadas de gestão. Na medida em que a 
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Instituição evolui nessas práticas estará contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais justa, econômica, social, ética e ambientalmente responsável.   

A responsabilidade social inclui como subtemas: o meio ambiente, o 

desenvolvimento econômico e social, a memória cultural, produção artística e do 

patrimônio cultural, a educação em direitos humanos assim como das relações 

étnico-raciais e ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira. 

 

4.9 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  

O surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável conduz as 

organizações contemporâneas a colocar a questão ambiental como um dos pontos 

centrais na sua atuação. Nesse sentido, a FAMA vêm desenvolvendo projetos, 

programas e ações que demonstram a responsabilidade ambiental da instituição.  

A FAMA envida esforços para promover as seguintes ações ligadas a 

impactos ambientais: 

• Incentivar a produção de conhecimentos sobre a problemática 

ambiental de uma forma interdisciplinar e transversal, com abordagem local e 

também regional; 

• Fortalecer a disseminação e intercâmbio de conhecimentos sobre 

desenvolvimento sustentável. 

• Ampliar ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes 

curriculares com as políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente, 

estimulando parcerias e transferência de conhecimentos. 

 

4.10 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

Dentre as diversas possibilidades que a FAMA adota como Instituição de 

Educação Superior para exercer o seu compromisso social, apontam-se duas 

dimensões importantes: a formação pessoal e a transformação social. 

A função essencial da FAMA configura-se no desenvolvimento pleno do 

educando, abrangendo capacitação para o trabalho e exercício da cidadania, 

traduzida, articulada e/ou complementada em inserção na realidade social, 
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envolvimento com projetos comunitários e implementação de propostas que 

contribuam para a transformação social. 

Ações promovidas pela FAMA devem possibilitar o desenvolvimento 

econômico e social de parcelas menos favorecidas da comunidade externa à IES.  

 

4.11 POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL, 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

A FAMA tem como objetivo central de sua política de preservação à memória 

cultural, produção artística e do patrimônio cultural desenvolver ações em favor da 

preservação do patrimônio cultural e da memória e divulgando a produção artística e 

cultural de Iturama e região. 

 

4.12 POLÍTICA DE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E ENSINO DA 

HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA 

As ações decorrentes das relações étnico-raciais e do ensino da  história e 

cultura indígena e afro-brasileira devem contemplar diversos aspectos da história e 

da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições 

nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

 

4.13 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS 

A FAMA desenvolverá ações na área de Educação em Direitos Humanos 

referentes ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 

cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e 

coletivas. 
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4.14 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

A comunicação  institucional interna e externa requer transparência e 

diretrizes específicas, visando consolidar a marca institucional na região e no setor 

educacional, bem como valorizar os cursos, programas e atividades gerando 

respeito, credibilidade e relevância junto à sociedade e ao mercado de trabalho. 

O site institucional reúne as informações sobre os serviços educacionais 

prestados, bem como disponibiliza à comunidade acadêmica o autoatendimento, 

facilitando a interação com os sistemas acadêmicos e de controle administrativos 

da Instituição. 

A Ouvidoria tem como objetivo principal a integração entre a comunidade 

acadêmica, sociedade e a Instituição, por meio de um canal de comunicação 

direcionado para dar soluções imediatas e conciliadoras e ao mesmo tempo como 

fonte de informações sobre a Instituição, cursos, programas e serviços ofertados. 

Neste sentido o processo de comunicação interna e externa abrangerá as 

seguintes diretrizes: 

• promover a comunicação com a sociedade, mantendo coerência com 

as ações constantes nos documentos oficiais e de gestão; 

• promover a interação institucional que valorizem a prática da 

responsabilidade social e da cidadania, a oferta de serviços educacionais 

sintonizados com as necessidades regionais; 

• adotar procedimentos de comunicação alinhando todos os setores e 

áreas, atendendo a comunidade por meio da socialização dos conhecimentos 

construídos, utilizando recursos como cursos, capacitações, atendimentos, eventos 

entre outros; 

• planejar a comunicação mediante a escolha adequada de ferramentas 

que melhor se adaptem aos objetivos de cada processo; 

• utilizar de forma proativa dos canais de comunicação como o site 

institucional, as redes sociais, as rádios locais, os carros de som, as mídias 

impressas e digitais, outdoor, e-mail entre outros; 

• divulgar as informações contidas nos documentos institucionais 

(regulamentos, portarias,  manual do aluno, atas de reuniões, ordenamentos 

institucionais, etc.). 
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4.15 POLÍTICA PARA MANUTENÇÃO E GUARDA DO ACERVO 

ACADÊMICO  

A FAMA deve manter permanentemente organizado e em condições 

adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico 

sob sua guarda. 

O Acervo Acadêmico será composto de documentos e informações definidos 

no Código e na Tabela constantes na portaria MEC n° 1.224, de 18 de dezembro de 

2013, devendo a FAMA obedecer a prazos de guarda, destinações finais e 

observações previstos nessa Portaria. 

O Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). 

O Acervo Acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos 

e agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão.  

A FAMA pertencente ao sistema federal de ensino deverá manter atualizado 

no Ministério da Educação, o nome completo e número de Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) do responsável pela guarda e conservação do Acervo Acadêmico, 

designado "Depositário do Acervo Acadêmico" (DAA) da Instituição. 

O representante legal da FAMA, a Mantenedora, o Depositário do Acervo 

Acadêmico e os Depositários do Acervo Acadêmico precedentes são solidariamente 

responsáveis pela manutenção e guarda do Acervo Acadêmico. 

A política de Acervo Acadêmico conta com regulamento próprio. 

 

4.16 POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 

O conceito de inclusão social está basicamente relacionado ao acesso de 

todos aos benefícios oferecidos pela sociedade, tendo como fundamento o respeito 

às diferenças, o exercício da cidadania e a dignidade humana. Refere-se, portanto, 

às questões de igualdade de acesso a bens culturais, tecnologias, informações e 

serviços, bem como a valorização das expressões culturais, as escolhas religiosas, 

a diversidade racial e a orientação sexual, sendo o princípio do respeito à 

diversidade o que mais  atende a questão da inclusão social. 
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O Brasil, um país indígena, colonizado por europeus, formado pela mão de 

obra negra escrava, apresenta uma ampla riqueza cultural e encontra-se em 

desenvolvimento, porém ainda apresenta grande número de pessoas sem acesso 

a um dos requisitos básicos para o desenvolvimento econômico, a educação. 

Neste sentido, a FAMA entende que no âmbito de sua atuação, o processo 

de inclusão social requer Diretrizes Políticas, quais sejam: 

• possibilitar acesso a programas de financiamento para estudantes 

com baixo poder aquisitivo; 

• realizar de eventos, debates, discussões e pesquisas identificando 

causas sociais relevantes, integrando o valor das ações de inclusão social aos 

objetivos da instituição; 

• desenvolver ações voltadas para os grupos da terceira idade; 

• apoiar eventos, pesquisas e publicações relacionadas à inclusão 

social; 

• realizar programa de nivelamento, apoio psicopedagógico e incentivo 

à iniciação científica, tendo como meta a inclusão social; 

• fomentar programas de valorização da diversidade, de ações de 

voluntariado e medidas socioeducativas. 

 

4.17 POLÍTICA PARA AS INTERFACES SOCIAIS 

As diferenças culturais, sociais, raciais, religiosas, econômicas e outras que 

garantem a diversidade têm sofrido alterações significativas ao passo que a 

tecnologia e o acesso à informação tem se desenvolvido, modificando a vida do 

homem, e a forma como conhecemos, aprendemos, entendemos o mundo e a nós 

mesmos tem se transformado. 

O conhecimento, sua evolução e geração tem se modificado, o processo 

pelo qual o homem tece novos saberes e os dissemina, também. O aceleramento 

das formas de acesso da informação em todos os níveis não pode ser ignorado. 

A educação e as instituições de ensino se deparam com uma diversidade 

muito mais complexa e em constante transformação. A articulação entre o 

atendimento das interfaces sociais deve estar voltada para assegurar a integração 

do aluno com a comunidade em geral. 
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As Diretrizes Políticas para as interfaces sociais da Instituição estão 

alicerçadas nos parâmetros orientadores da legislação vigente, como o que está 

estabelecido na Lei  nº 9.394/96, Art. 43, inciso VI: “estimular o conhecimento dos 

problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 

serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

parceria” e no atendimento das necessidades de sua comunidade acadêmica. 

A Instituição pretende formar e estabelecer relações de parcerias com a 

comunidade e com o entorno, com outras instituições de ensino e pesquisa (públicas 

ou privadas), e também como o setor produtivo. 

As Diretrizes Políticas para as interfaces sociais estão assim apresentadas: 

 

• estabelecer parcerias para implantação de projetos que viabilizem a 

capacitação técnica e prática, o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano; 

• realizar ações que viabilizem as interfaces sociais junto à sociedade 

em geral; 

• divulgar junto às entidades externas, comunidade acadêmica e 

comunidade em geral sobre as atividades voltadas às interfaces sociais realizadas 

pela Instituição; 

 

4.18 POLÍTICA PARA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE 

LABORATÓRIOS 

As instalações físicas foram pensadas para atender a todos os requisitos 

necessários para a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

a Instituição oferecerá. A projeção da infraestrutura considera as orientações das 

normas arquitetônicas e atende a questões de conforto, acessibilidade e segurança 

necessários para que o corpo social possa realizar todas as atividades acadêmicas 

previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 

As instalações direcionadas às atividades de ensino e iniciação científica e 

laboratórios estão adequadas para esse fim e todos os ambientes contam com 

sistema de segurança, iluminação, ventilação, equipamentos e mobiliários 

adequados. 
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A política da infraestrutura e equipamentos de laboratórios prevê a 

manutenção, expansão e atualização das condições das instalações e 

equipamentos de laboratório para assegurar que os alunos, docentes e demais 

funcionários terão a todo o tempo condições de desempenharem suas funções no 

que tange ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administrativas.  

 A  aquisição, manutenção e atualização dos equipamentos de laboratório 

é colocada em prática por meio do Plano de Aquisição, Expansão e Atualização dos 

equipamentos de laboratório. 

 

4.19 POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

A Lei n. 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista, a qual deve ser atendida em sua totalidade na 

FAMA. 

Capítulo I – Da Caracterização 

Art 1o. Conforme o disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de 

síndrome clínica caracterizada da seguinte forma: 

• deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e 

da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal 

e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência 

em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; 

• padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 

atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados 

ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e 

padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

Parágrafo único. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada 

pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 

Capítulo II – Das Diretrizes 



 

 

 

 

35 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Art. 2o. São diretrizes desta Política de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista: 

- a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 

- a participação da comunidade junto a IES, na formulação de políticas 

voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da 

sua implantação, acompanhamento e avaliação; 

- o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no 

mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições 

da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

- o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e 

responsáveis; 

- o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do 

problema relativo ao transtorno do espectro autista na IES, na região e no País. 

Capítulo III – Dos Direitos 

Art. 3o.  São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, na IES: 

- a tratamento digno, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento 

da personalidade e a segurança; 

- a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com 

transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino, terá direito a 

acompanhante especializado. 

Art. 4o. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a 

tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade e nem 

sofrerá discriminação por motivo da deficiência. 

Capítulo IV – Das Disposições Finais 

Art. 5o. A IES não poderá recusar a matrícula de aluno com transtorno do 

espectro  autista, ou qualquer outro tipo de deficiência. 

 



 

 

 

 

36 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

4.20 POLÍTICA PARA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO  

A atualização do acervo é realizada conforme a verba disponível no 

planejamento financeiro da INSTITUES.  

A indicação da bibliografia básica ou complementar é vista de acordo com o 

Plano de Ensino do Docente em consonância com o Projeto Político Pedagógico do 

Curso.   

A Política para Atualização do Acervo Bibliográfico é regida por regulamento 

próprio. 

 
 

5 PROGRAMAS E PARCERIAS 
 

5.1 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE 

 
A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, cumprindo com a sua política 

de  responsabilidade social no que tange à inclusão social, á preservação ambiental 

e ao desenvolvimento econômico e social de Iturama e região mantém os seguintes 

programas: 

 

a) Programa Alfabetização Solidária 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, sensibilizada com o índice de 

analfabetismo em nossa região e sentindo a necessidade de uma mobilização para 

minimizar este índice,  e ainda tentando conscientizar seu corpo docente e discente 

na ação de solidariedade e voluntariado, desenvolve ações extensionistas 

objetivando a alfabetização de jovens e  adultos . 

 

b) Programa de Inclusão digital 

Com a proposta de contribuir para o processo de inclusão digital de forma 

integradora, envolvendo a construção do conhecimento e o desenvolvimento da 

pessoa, o programa de Inclusão Digital procura integrar comunidades, incrementar 

renda, oportunizar novas colocações no mercado de trabalho, dinamizar o acesso a 

informações e conhecimentos capazes de ampliar os horizontes das pessoas.  
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c) Programa de preservação e defesa do Meio Ambiente 

O programa de Meio Ambiente da FAMA tem como objetivo desenvolver 

ações que visem a conscientização da importância da preservação ambiental, bem 

como a racionalização de recursos com vista a sustentabilidade ambiental. 

 

d) Programa de Preservação e divulgação da memória e do patrimônio cultural 

O objetivo do Programa de Preservação e divulgação da memória e do 

patrimônio cultural é viabilizar ações em favor da preservação do patrimônio cultural 

e da memória de Iturama e região.  

 

e) Programa de educação em Direitos Humanos 

O programa de educação em Direitos Humanos tem como objetivo uso 

de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus 

processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de 

sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.  

 

f) Programa de valorização e preservação da cultura indígena e afro-brasileira 

O Programa de valorização e preservação da cultura indígena e afro-

brasileira tem como objetivo o desenvolvimento de ações decorrentes da história e 

cultura indígena e afro-brasileira devem contemplar diversos aspectos da história e 

da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições 

nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

 

g) Programa Inscrição solidária 

O programa Inscrição Solidária tem como objetivo arrecadar roupas, 

brinquedos, livros e alimentos para a população menos favorecida. Em todos os 

eventos promovidos pela FAMA são realizadas campanhas assistenciais envolvendo 

toda a comunidade acadêmica, e o resultado é destinado a instituições de assistência 

social. 
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h) Programa Faculdade da Melhor Idade 

O programa Faculdade da melhor Idade tem como objetivo a promoção 

de cursos, palestras e eventos para a 3º idade. 

 

5.2 COOPERAÇÃO E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES E 

EMPRESAS 

 
As parcerias da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA caracterizam a 

intenção de se realizar ações de interesses comuns.  

Além disso as parcerias configuram-se como possibilidade de estágios 

curriculares e extracurriculares (inclusive remunerado) aos discentes, assim como 

viabilizam ações de pesquisa e extensão. 

Nesse contexto, apresenta-se a lista dos parceiros da Faculdade Aldete 

Maria Alves – FAMA: 

BB - BANCO DO BRASIL S/A – AG. ITURAMA 

BANCO SANTANDER – AG. ITURAMA 

BANCO HSBC – AG. ITURAMA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDIRAMA 

SINDICATO RURAL DE ITURAMA 

ACITU - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITURAMA 

USINA CORURIPE SA – AÇUCAR E ALCOOL 

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANSICO DE SALES 

CIEE – CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

FRIBOI – FRIGORÍFICO 

CONSTRUTORA VIATERRA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA 

TV CIDADE – ITURAMA 

RÁDIO CLUBE FM DE ITURAMA 

RÁDIO PONTAL AM DE ITURAMA 

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA 

SANTA CASA DE UNIÃO DE MINAS 

COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA DE ITURAMA 

JORNAL O PATRIOTA 

JORNAL O PONTAL 

 

6 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
 

a) Denominação e Linha de Formação Específica 

Licenciatura em Pedagogia 

b) Endereço de Oferta do Curso 

Av. Domingos Teixeira, 664 – Residencial Recanto dos Lagos - CEP: 38.200-000 – 

Iturama – MG 

c) Ato Legal de Renovação de Reconhecimento  

 PORTARIA N° 286 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012. 

d) Modalidade do Curso 

Licenciatura 

e) Título Acadêmico Conferido 

Pedagogo 

f) Regime de Matrícula  

Seriado - Semestral 

g) Forma de Ingresso 

O ingresso nos cursos de graduação, sob qualquer forma, é feito 

mediante processo de seleção, fixado pelo CONSEPE. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual 

constarão os cursos oferecidos, turnos com as respectivas vagas, os prazos de 
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inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação e o período das provas, 

testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, conteúdos exigidos nas provas, os 

critérios de classificação e desempate, e demais informações úteis. 

Antes de cada período letivo, a Faculdade torna público os seus critérios 

de seleção de alunos nos termos da legislação e das normas vigentes, bem como as 

demais informações pertinentes aos cursos oferecidos. 

O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação será 

coordenado pela Comissão Permanente do Processo Seletivo - COPESE, 

abrangendo conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do ensino 

médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas. 

A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, 

sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem 

os níveis mínimos estabelecidos pela Comissão Permanente do Processo Seletivo e 

prevista em edital. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, a Faculdade poderá 

realizar novo processo seletivo, ou preenchê-las com alunos transferidos de outras 

instituições, ou ainda candidatos portadores de diploma de graduação em nível 

superior de cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

A Faculdade manterá os relatórios dos processos seletivos e seus 

resultados, devidamente arquivados.  

As formas de acesso ao Curso de Graduação em Pedagogia da FAMA 

são descritas a seguir: 

  

• Processo Seletivo - Vestibular 

O Processo Seletivo Vestibular para o Curso de Graduação em 

Pedagogia da FAMA será realizado anualmente. 

Este Processo Seletivo é destinado a candidatos que tenham concluído 

o Ensino Médio ou estudos equivalentes. O Processo Seletivo é válido apenas para 

o período letivo a que se destina e normatizado de acordo com edital específico para 

este fim, elaborado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo – COPESE e 

aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 



 

 

 

 

41 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

O processo Seletivo Vestibular tem como objetivo avaliar a formação 

recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores, 

classificando-os no estrito limite das vagas oferecidas. O processo seletivo para as 

vagas iniciais é unificado em sua realização, e abrange conhecimentos comuns às 

diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de 

complexidade, avaliados em provas escritas. A classificação será feita pela ordem 

decrescente dos resultados obtidos, respeitando-se o limite de vagas pré-

determinados, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 

estabelecidos em edital 

 

• Ingresso Extra Vestibular 

A FAMA, em atenção à necessidade de preenchimento de possíveis vagas 

remanescentes/ociosas, que por motivos diversos possam vir a existir, e em 

detrimento de demandas advindas de toda a sociedade, possibilita o ingresso de 

estudantes que já possuam vínculo em curso superior, por meio de outras 

modalidades de acesso. Essas modalidades são: 

 

•  Portadores de diploma de graduação – na hipótese de restarem vagas 

iniciais não preenchidas, podem ser admitidos portadores de diploma de curso 

superior reconhecidos pelo MEC, devidamente registrados, para obtenção de novo 

título, observadas as normas Institucionais e o limite de vagas no semestre. Estas 

vagas serão disponibilizadas após realização do processo seletivo, em edital e regras 

próprios.  

• Transferência externa – a transferência de aluno de outra Instituição para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, para prosseguimento de estudos do mesmo 

curso ou da mesma área, dar-se-á mediante a existência de vaga e realização de 

processo seletivo de acordo com análise, aprovação e deliberação do Colegiado do 

Curso. Os critérios para inscrição de candidatos a uma vaga de ingresso no curso 

através de processo seletivo, inicial ou complementar, são estabelecidos em Edital, 

no qual constam as informações exigidas pela legislação de ensino e os critérios 

estabelecidos pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 
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O processo seletivo complementar para candidatos portadores de diploma de curso 

superior ou transferência externa será normatizado pela Comissão Permanente de 

Processo Seletivo – COPESE e aprovado pela Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE  e contemplam análise de histórico escolar e 

planos de ensino de componentes cursados, podendo incluir exames escritos.  

  

• Transferência Ex-Officium 

Servidores públicos civis e militares, inclusive seus dependentes, que 

forem removidos a critério da Administração, podem solicitar a Transferência Ex-

Officium. Esse tipo de transferência independe da existência de vaga e pode ser 

solicitada a qualquer tempo.  

Com a expectativa de dar sustentabilidade na permanência de alunos de 

baixa renda no curso, a FAMA participa dos programas instituídos pelo Governo 

Federal, como:  

• Programa Universidade para Todos – PROUNI, que foi criado pela Lei nº 

11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições 

privadas de educação superior; 

• Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, que é 

destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não 

têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam 

regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no 

Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, 

conforme legislação em vigor. 

h)  Número de Vagas Prevista no Ato da Criação 

135. 

j)  Turno de Funcionamento 

Noturno  

k) Tempo de integralização 

Mínimo de 08 (oito) semestres e máximo de 12 (doze) semestres. 
 
l) Carga Horária Total 
3.512 horas de efetivo trabalho acadêmicas assim distribuídas: 

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=134
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I - 2.912 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 

atividades práticas de diferentes natureza, participação em grupos cooperativos de 

estudos. 

II - 400 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e Médio (contemplando também 

outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da instituição) 

e estágio supervisionado em espaços de educação não formal; 

IV - 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e 

da monitoria. 

m) Coordenação do Curso 

Prof. Dr.ª Janaina de Fatima Castro Caneguim 

 

6.1 Objetivos do Curso 

Objetivo geral 

Formar licenciado em Pedagogia para atuar, com compromisso ético e 

competência técnica, como professor na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Além da 

docência, atuar, também, como gestor dos processos pedagógicos em espaços 

escolares ou não escolares. 

 

Objetivos específicos 

A partir dessa visão integrada de formação do pedagogo, que considera a 

gestão educacional como um aprofundamento da docência, o curso tem os 

seguintes objetivos específicos: 

• Proporcionar o acesso e apropriação de conhecimentos e saberes que dão 

sustentação à prática pedagógica, a partir do entendimento do contexto histórico, 

cultural e científico da sociedade, visto sob a ótica de sua dinamicidade; 
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• Instrumentalizar o egresso para a formulação, a implementação e a avaliação 

de políticas educacionais; 

• Desenvolver o espírito científico e o comprometimento com o 

desenvolvimento social; 

• Viabilizar as condições teórico-metodológicas para que o egresso possa dar 

continuidade a estudos, reflexões e pesquisas dentro e fora do ambiente 

universitário; 

• Possibilitar a compreensão da equidade e da qualidade na educação, como 

um fenômeno social; 

• Proporcionar a compreensão da educação inclusiva, como uma ação em 

direção a uma práxis transformadora da sociedade; 

• Conduzir o processo de apreensão do uso dos instrumentos tecnológicos 

como recurso de comunicação e informação em educação, de forma crítica; 

• Assegurar o domínio dos fundamentos e da metodologia específica a cada 

área de conhecimento, vinculando teoria e prática; 

• Viabilizar a construção e a avaliação de currículos e programas relacionados 

à educação básica, e suas modalidades de ensino, correlacionando com o contexto 

histórico nacional e regional; 

• Possibilitar o intercâmbio de experiências com outros Cursos e Instituições, 

bem como a participação dos alunos e professores em eventos científicos, culturais 

e educacionais; 

• Possibilitar a compreensão da gestão democrática como instrumento de 

construção de autonomia e identidade institucional; 

• Instrumentalizar o egresso para o processo de gestão das instituições 

educativas, a partir da reflexão sistematizada entre teoria e prática; 

• Desenvolver o espírito do trabalho em equipe, de forma a compreender os 

segmentos institucionais como atores do processo educacional e de suas ações 

administrativas; 

• Sistematizar o processo de apreensão de conhecimentos específicos para a 

prática administrativa, de forma a aplicá-los no contexto específico das instituições 

educativas; 
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• Viabilizar a construção da prática administrativa, fundamentada nos 

princípios éticos, estéticos, morais e legais que permeiam a construção de uma 

sociedade mais justa e equânime; 

• Propiciar a compreensão do fenômeno educacional, considerando a inter-

relação entre o aprendiz, a sociedade e as instituições educativas. 

 
 

6.2 Necessidade Regional do Curso 

A cidade de Iturama conta atualmente com 02 creches municipais, 08 escolas 

do município de educação infantil e Ensino Fundamental I, 04 estaduais de ensino 

fundamental e Médio, sendo que 08 escolas (municipais e estaduais) também 

oferecem EJA. Há também 02 escolas particulares funcionando e uma que será 

inaugurada no próximo ano, todas oferecendo vagas para a educação básica, além 

das escolas existentes nas cidades da região. 

Além disso, a cidade possui hospitais, empresas e outras instituições e 

equipamentos municipais de saúde e assistência social, os quais poderiam se 

beneficiar da atuação do pedagogo no que tange a atividades de treinamentos, 

suporte técnico em assuntos educacionais e práticas voltadas para desenvolvimento 

humano. 

O número de matrícula em 2015, segundo o IBGE, foi perto de 5000 no ensino 

fundamental, por volta de 1200 no ensino médio e cerca de 1000 no ensino pré-

escolar. 

Sendo o pedagogo um especialista em assuntos educacionais, dispondo de 

conhecimentos que o possibilitam atuar como agente de destaque no âmbito da 

educação formal, além de contribuir em contextos outros onde processos educativos 

estejam envolvidos de alguma forma, constata-se assim a necessidade do curso de 

Pedagogia nesta região com a finalidade de preparar novos profissionais para o 

exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área 

de serviços e apoio escolar, além do trabalho na gestão, supervisão e inspeção 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos.  



 

 

 

 

46 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

6.3 Demanda e Oferta dos Processos Seletivos 

 
Desde a sua autorização, o curso de Pedagogia da Faculdade FAMA teve 

a seguinte demanda:  

 

Tabela 01:  Curso de Pedagogia FAMA – Demanda de alunos 

ANO VAGAS 

OFERTADAS 

MAT. INICIAL TRAN

S. 

DESIS

. 

MAT. 

TRANCADA 

MAT. 

FINAL 

APROV REP CONCLUINTES 

2000 

DIURNO 

45 27 - 16 - 11 11 - - 

2000 

NOTURNO 

90 103 - 14 - 89 89 - - 

2001 

NOTURNO 

135 220 3 38 3 176 176 - - 

2002 

NOTURNO 

135 162 - 14 2 146 143 3 81 

2003 

NOTURNO 

135 170 2 5 - 163 161 2 77 

2004 

NOTURNO 

135 73 - 14 1 58 58 - 20 

2005 

NOTURNO 

135 78 2 11 - 65 65 - 22 

2006 

NOTURNO 

135 104 1 19 1 83 83 - 12 

2007 

1º SEM 

135 157 1 13 1 142 142 - - 

2007 

2º SEM 

- - - - - 137 137 - 29 

2008 

1º SEM 

135 149 - 12 4 133 133 - - 

2008 

2º SEM 

- 133 1 5 1 126 126 - - 

2009 

1º SEM 

135 191 - 5 5 181 181 - 59 

2009 

2º SEM 

- 108 0 13 1 108 108 - - 
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2010 

1º SEM 

135 147 2 6 1 147 147 - 42 

2010 

2º SEM 

- 100 - - - 100 100 - - 

2011 

1º SEM 

135 93 1 - 1 93 - - - 

2011 

2º SEM 

- 139 0 1 10 128 122 46 21 

2012 

1º SEM 

135 98 - - - - - - - 

2012 

2º SEM 

135 138 0 0 6 132 129 3 37 

2013 

1 SEM 

135 100 0 0 2 98 100 2 26 

2014 

1 SEM 

135 128 1 3 3 121 115 6 34 

2015 

1 SEM 

135 129 0 0 6 123 120 3 63 

2016 

1 SEM 

135 60 0 0 1 59 59 0 16 

Fonte: Registros Acadêmicos da Faculdade 

 

6.4 Perfil do Egresso – ver se atende o disposto nas diretrizes 

curriculares 

 
De maneira geral a educação é um dos pilares na busca por uma sociedade com 

mais equidade e na garantida dos direitos básicos dos seus cidadãos. Nesse sentido, 

contribui para que os sujeitos se apropriem dos saberes acumulados ao longo da 

história da humanidade, permitindo assim que os mesmos estabeleçam relações 

mais enriquecedoras com o mundo, entendendo os determinantes sociais e históricos 

na construção de cada indivíduo, bem como a compreensão e utilização dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos na busca pela resolução de demandas e 

problemas sociais atuais. 
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Assim, o Pedagogo, sendo um profissional central quando se pensa na educação 

em qualquer esfera, é imprescindível nos dias de hoje, sendo que o egresso do curso 

de Pedagogia FAMA tem sido formado a partir dessa perspectiva.  

O egresso de Pedagogia FAMA, de acordo com o que estabelece o artigo 5º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, deverá estar apto: 

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

equânime, igualitária;  

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, 

para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 

intelectual, social;  

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização 

na idade própria;  

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

de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo;  

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

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

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano;  

VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas;  

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

família e a comunidade;  

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

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

para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas e outras;  
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X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

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

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;  

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional 

e as demais áreas do conhecimento;  

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e 

avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-

escolares;  

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos 

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

nãoescolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios 

ambiental ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho 

educativo e práticas pedagógicas;  

XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos;  

XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 

legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua 

avaliação às instâncias competentes.  

§ 1º No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em 

escolas indígenas, dada a particularidade das populações com que trabalham e das 

situações em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão:  

I - promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações 

filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo indígena junto a quem 

atuam e os provenientes da sociedade majoritária;  

II - atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo de temas 

indígenas relevantes. 

§ 2º As mesmas determinações se aplicam à formação de professores para escolas 

de remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber populações de 

etnias e culturas específicas.” 
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7 MATRIZ CURRICULAR 
O curso de Pedagogia da Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA destina-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, como por 

exemplo, espaços de educação não formal e pedagogia empresarial, tendo-se então 

disciplinas voltadas para o desenvolvimento dos discentes em consonância com essa 

proposta.  

Acredita-se que assim estará se invocando uma concepção de Pedagogia 

como ciência da educação, que se situa na área das ciências humanas e sociais, a 

partir da compreensão do homem como um ser biológico e social, para se chegar à 

constituição do homem educador, visto como ser “aprendente” e “ensinante” da 

palavra escrita e falada, dos saberes matemáticos, geográficos, históricos, artísticos, 

corporais e científicos, mas também e, sobretudo, dos saberes do mundo, sobre 

aqueles que se edificam o homem como ser participante e comprometido com a 

transformação de sua comunidade e sociedade, sendo ela uma instituição escolar ou 

não escolar. 

Assim compreendida a Pedagogia, o presente projeto de Curso busca a 

compatibilização na distribuição da sua carga horária, contemplando os fundamentos 

da educação, compreendidos como aqueles que envolvem os conhecimentos das 

ciências sociais como a Filosofia, a Sociologia, a História da Educação, a Psicologia, 

a Política Educacional e a Didática, mas que também contemple a sua dimensão 

profissionalizante, concretizada nos conhecimentos de caráter metodológico. No 

entanto, cumpre destacar que as disciplinas de caráter metodológico possuem em si 

a dimensão teórico-prática, capaz de proporcionar uma ação e uma prática 

pedagógica respaldada e consciente de seus efeitos e impactos na construção do 

processo de aprendizagem.  

Além desses eixos formativos, essa concepção de curso envolve outros 

conhecimentos e saberes considerados inerentes à edificação de uma sólida 

formação do pedagogo, diante do contexto contemporâneo, que são: a pesquisa, 

compreendida como um processo capaz de ser apreendido, a partir de reflexões e 
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vivências empíricas; a tecnologia e a informática, conhecimento imprescindível, 

quando se tem por base a existência de uma sociedade informacional (LOJKINE, 

1995); a estatística voltada para o contexto educacional educação, como fonte do 

resgate da integração da formação do educador e do gestor educacional, ao 

interpretar gráficos, resultados das avaliações em larga escala, atualmente utilizados 

de forma frequente, e a produção de  inferências e comparações entre os espaços 

universais e singulares próprios ao lócus educacional; a Educação Especial na 

perspectiva inclusiva, com vistas a potencializar o papel inclusivo e equânime das 

instituições educativas a partir da presença do pedagogo.  

O aprofundamento da pedagogia na área da gestão educacional se dá pela 

presença de disciplinas fundamentais como: a Gestão e Planejamento Educacional, 

Trabalho Pedagógico em Espaços de Educação não Formais e Princípios e métodos 

Inspeção e Supervisão Escolar.  

Acredita-se que só assim, haverá uma gestão democrática das instituições 

educacionais escolares ou não escolares, que parta do processo de aprendizagem e 

aquisição do conhecimento como condição para a construção da cidadania e, 

consequentemente a materialização de uma sociedade mais justa, equânime e 

solidária.  

Os conteúdos curriculares foram selecionados e organizados a partir dos 

saberes escolares das diferentes áreas do conhecimento, em completa interação 

como os objetivos traçados para o curso. Desta forma, os professores não podem 

pensar isoladamente os conteúdos para cada componente curricular. Ao contrário, 

estes devem ser compreendidos e estruturados de forma multi e interdisciplinar, a fim 

de articular dialeticamente os diferentes conhecimentos produzidos pelas diferentes 

ciências e de se fazerem representar pelo currículo do curso, o qual indicará a 

particularidade e especificidade de cada componente curricular. 

Para atingir os objetivos traçados, a seleção e organização dos conteúdos 

devem atender a princípios básicos de pertinência como atualização, criticidade, 

significância, contextualização, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, 

diversidade, dentre outros. 
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Nesta perspectiva, deve-se implementar uma prática educativa, por meio da 

qual o aluno perceba o porquê do estudo, já que teoria e prática estão articuladas 

neste projeto. 

Portanto, os conteúdos devem relacionar-se diretamente com a realidade 

global, e transformarem-se em meios para desenvolver a capacidade de pensar e 

repensar a própria prática, resultando numa busca organizada, sistematizada e 

acrescida de elementos questionadores, capazes de ampliar a visão de homem 

moderno e de seu papel neste tempo. 

Os componentes do curso juntamente com suas respectivas ementas 

encontram-se em anexo  

 
 

7.1 Estrutura Curricular 

 
A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, apresenta um Currículo Pleno para 

o Curso de Pedagogia – Licenciatura, implantado com fulcro na Resolução nº 

01/2006. 

 O currículo é destinado à formação de Pedagogos, que poderão atuar na 

docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, assim 

como na docência do Curso Normal em Nível Médio, ou em outros cursos onde seus 

conhecimentos forem necessários. Como pedagogo poderá atuar no planejamento, 

execução, coordenação, gestão e avaliação do processo educativo e de projetos e 

experiências em instituições escolares e não escolares e em sistemas e instituições 

de ensino. 

As atividades de pesquisa e ações extensionistas perpassam pelos 

componentes curriculares do curso. O curso é presencial, seriado semestral. 

A Estrutura do Curso de Pedagogia – Licenciatura3, respeitadas a diversidade 

nacional e autonomia pedagógica da Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA, organiza 

o conjunto de conhecimentos mínimos indispensáveis à formação profissional do 

Pedagogo, a partir de 3 (três) núcleos de fundamentação. São eles:  

 

                                                 
3 Proposta para as turmas desde 2006, conforme estabelece a Resolução n° 01/CNE/2006 Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura 
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7.2 Núcleo de Conteúdos Básicos 

 
De acordo com as DCNs para o curso de Pedagogia, “núcleo de estudos 

básicos que, sem perder de vista a diversidade e a multiculturalidade da sociedade 

brasileira, por meio do estudo acurado da literatura pertinente e de realidades 

educacionais, assim como por meio de reflexão e ações críticas, articulará:  

a) aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes áreas 

do conhecimento, com pertinência ao campo da Pedagogia, que contribuam para o 

desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade;  

b) aplicação de princípios da gestão democrática em espaços escolares e não-

escolares;  

c) observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de processos 

educativos e de experiências educacionais, em ambientes escolares e não-

escolares;  

d) utilização de conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em 

situações de aprendizagem;  

e) aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos de processos de 

desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, 

cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial;  

f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes 

segmentos da sociedade, relativamente à educação, sendo capaz de identificar 

diferentes forças e interesses, de captar contradições e de considerá-lo nos planos 

pedagógico e de ensino aprendizagem, no planejamento e na realização de 

atividades educativas;  

g) planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o 

contexto histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, particularmente, 

no que diz respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à 

formação de professores e de profissionais na área de serviço e apoio escolar;  

 h) estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de processos 

de organização do trabalho docente;  

i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 

crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos 
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de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia, Artes, Educação Física;  

j) estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, 

cidadania, sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade 

contemporânea;  

k) atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no contexto 

do exercício profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando o saber 

acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa;  

l) estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização da 

educação nacional.  

As disciplinas que compõem esse núcleo são: 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Sociologia Geral 

Psicologia Educacional I 

Filosofia Geral 

História da Educação I 

Educação e Antropologia Cultural 

Introdução à Pedagogia – Organização do Trabalho Pedagógico 

Português 

Sociologia da Educação 

Filosofia da Educação 

Psicologia Educacional II 

Teorias da Educação 

História da Educação II 

Política Educacional e Organização da Educação Básica 

Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 

Fundamentos e Metodologia da Matemática 

Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 

Fundamentos e Metodologia da Geografia e História 

Fundamentos e Metodologia das Ciências 

Fundamentos e Metodologia das Linguagens – Arte e Ed. Física 

Alfabetização e Letramento 
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Trabalho docente e relações de trabalho nos sistemas de ensino 

Educação e Tecnologias 

Princípios e Métodos da Pedagogia Empresarial I 

Princípios e Métodos da Gestão Educacional 

Princípios e Métodos da Supervisão e Inspeção Escolar 

Princípios e Métodos da Pedagogia Empresarial II 

Trabalho Pedagógico em Espaços de Educação não Formais 

 

7.3 Núcleo de Aprofundamento 

“O núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltados às áreas 

de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e que, 

atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades:  

a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes 

situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e 

outras;  

b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e 

processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da 

sociedade brasileira;  

c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar 

propostas educacionais consistentes e inovadoras.” 

As disciplinas que compõem esse núcleo são: 

Educação Ambiental e Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS 

Leitura e Produção de Textos 

Didática 

Planejamento Educacional 

Educação especial na perspectiva da educação inclusiva 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Currículo e Prática no Ensino de Jovens e Adultos 

Currículo e Trabalho Pedagógico 

A escola e o fracasso escolar 

Literatura Infanto Juvenil 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 
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Estatística Aplicada à Educação 

Avaliação educacional 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

O Lúdico no espaço escolar: a Brinquedoteca 

Educação em Direitos Humanos 

Educação e questões de gênero, sexualidade e diversidade sexual 

 

7.4 Núcleo de Estudos Integradores 

 
De acordo com as DCNs do curso, o “núcleo de estudos integradores para 

enriquecimento curricular, compreendendo a participação em:  

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, iniciação à 

docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros, definidos no projeto 

institucional da instituição de educação superior e diretamente orientados pelo corpo 

docente da mesma instituição;  

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional, 

assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização 

de recursos pedagógicos;  

c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC;  

d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de 

recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e criar 

conexões com a vida social.” 

As disciplinas que compõem esse núcleo são: 

Estágio Supervisionado I  

Estágio Supervisionado II  

Estágio Supervisionado III  

Dinâmica de Grupo e Relações Humanas 

TCI 

Estágio Supervisionado IV Escolar 

TC II 

Estágio Supervisionado V  



 

 

 

 

57 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

7.5 Matriz Curricular  

 
MATRIZ CURRICULAR 20174 

1º PERÍODO 

DISCIPLINA 
CHT5 

AULAS
6 

CHP7 

Introdução à Pedagogia – Organização do Trabalho 
Pedagógico  51 

03  

Sociologia Geral  34 02  

Filosofia Geral  34 02  

História da Educação I  51 03  

Psicologia Educacional I  51 03  

Métodos e Técnicas de Pesquisa  34 02  

Educação e Antropologia Cultural  34 02 10 

Português  68 04  

TOTAL  357 21  

2º PERÍODO 

DISCIPLINA CHT AULAS CHP 

Sociologia da Educação  34 02  

Psicologia Educacional II  51 03 11 

Filosofia da Educação   34 02  

História da Educação II  51 03 11 

Teorias da Educação  68 04  

Educação Ambiental e Abordagem Ciência, 
Tecnologia e Sociedade – CTS  

34 02 10 

Política Educacional e Organização da Educação 
Básica  

68 04  

Leitura e Produção de Textos   51 03  

TOTAL 391 22  

3º PERÍODO   

DISCIPLINA CHT AULAS CHP 

Didática  68 04  

Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil  68 04  

Fundamentos e Metodologia da Matemática  68 04  

Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa  68 04  

Fundamentos e Metodologia da Geografia e 
História  

68 04  

TOTAL 340 20  

4º PERÍODO  

                                                 
4 Aprovada pela Resolução CONSEPE nº 10/2016 a ser adotada para alunos ingressantes a partir do 1º 
semestre de 2017. 
5 Carga horária semestral em horas. 
6 Número de aulas semanais. 
7 Carga horária semestral prática 
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DISCIPLINA CHT AULAS CHP 

Fundamentos e Metodologia das Ciências  68 04  

Fundamentos e Metodologia das Linguagens – Arte 
e Ed. Física  

68 04  

Planejamento Educacional  68 04  

Educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva 
 

68 04  

Metodologia da Pesquisa Científica  34 02  

Alfabetização e Letramento  68 04  

Estágio Supervisionado I – Docência na Educação 
Infantil 

80 01  

TOTAL 454 23  

5º PERÍODO 

DISCIPLINA CHT AULAS CHP 

Currículo e Prática no Ensino de Jovens e Adultos  68 04 13 

Currículo e Trabalho Pedagógico  68 04  

A escola e o fracasso escolar  68 04  

Literatura Infanto Juvenil  68 04  

Trabalho docente e relações de trabalho nos 
sistemas de ensino  

68 04  

Estágio Supervisionado II – Docência nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental 

80 01  

TOTAL 420 21  

6º PERÍODO 

DISCIPLINA CHT AULAS CHP 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais  68 04 13 

Estatística aplicada à educação  68 04  

Educação e Tecnologias  68 04  

Avaliação Educacional  68 04  

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 
Africana e Indígena  

68 04 13 

Estágio supervisionado III – EJA, Formação de 
Professores e Educação profissional em Ambientes 
Escolares e/ou Não Escolares 

80 01  

TOTAL 420 21  

7º PERÍODO 

DISCIPLINA CHT AULAS CHP 

Dinâmica de Grupo e Relações Humanas  68 04  

Princípios e Métodos da Pedagogia Empresarial I  68 04  

Princípios e Métodos da Gestão Educacional  68 04  

Princípios e Métodos da Supervisão e Inspeção 
Escolar  

68 04  

Trabalho de Curso I  51 03  
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Estágio Supervisionado IV – Gestão Educacional, 
Coordenação Pedagógica e Inspeção Escolar 

80 01  

TOTAL 403 20  

8º PERÍODO  

DISCIPLINA CHT AULAS CHP 

O Lúdico no espaço escolar: a Brinquedoteca  68 04 13 

Educação em Direitos Humanos  68 04  

Educação e questões de gênero, sexualidade e 
diversidade sexual  

68 04 13 

Fundamentos e Metodologias em Pedagogia 
Empresarial II  

34 02  

Trabalho Pedagógico em Espaços de Educação 
não Formais  

68 04  

Trabalho de Curso II  34 02  

Estágio Supervisionado V – Educação Não Formal 80 01  

TOTAL 420 21  

 
 

O quadro resumo com a carga horária total da matriz curricular é mostrado na 

Tabela 2. 

 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA DAS DISCIPLINAS  2805 79,87% 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA DAS DISCIPLINAS 107 3,05% 

ESTAGIO SUPERVISIONADO 400 11,39% 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  200 5,69% 

TOTAL 3512 100% 
 

 

7.5.1 Representação Gráfica da Matriz Curricular 

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 

Métodos e Técnicas 

de Pesquisa  

Sociologia da 

Educação 

Fundamentos e 

Metodologia da 

Educação Infantil  

Fundamentos e 

Metodologia das 

Ciências 

Sociologia Geral  Filosofia da Educação Fundamentos e 

Metodologia da 

Matemática  

Fundamentos e 

Metodologia das 

Linguagens – Arte e 

Ed. Física 

Psicologia 

Educacional I 

Psicologia 

Educacional II 

Fundamentos e 

Metodologia da 

Língua Portuguesa  

Alfabetização e 

Letramento 
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5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 

Trabalho docente e 

relações de trabalho 

nos sistemas de ensino 

Educação e 

Tecnologias 

Princípios e 

Métodos da 

Pedagogia 

Empresarial I 

Princípios e Métodos 

da Pedagogia 

Empresarial II 

Currículo e Prática no 
Ensino de Jovens e 
Adultos  

LIBRAS – Língua 
Brasileira de Sinais 

Princípios e 

Métodos da Gestão 

Educacional 

Trabalho Pedagógico em 
Espaços de Educação 
não Formais 

Currículo e Trabalho 
Pedagógico 

Estatística Aplicada à 
Educação 

Princípios e 

Métodos da 

Supervisão e 

Inspeção Escolar 

O Lúdico no espaço 
escolar: a Brinquedoteca 

A escola e o fracasso 
escolar  

Avaliação educacional Dinâmica de Grupo e 
Relações Humanas 

Educação em Direitos 
Humanos 

Literatura Infanto 
Juvenil 

Ensino de História e 

Cultura Afro-

Brasileira, Africana e 

Indígena 

TCI Educação e questões de 
gênero, sexualidade e 
diversidade sexual 

Estágio Supervisionado 
II 

Estágio 

Supervisionado III  
Estágio 
Supervisionado IV  

TC II 

 

  

Estágio Supervisionado 
V  

 

Núcleo de Aprofundamento 

Núcleo de Estudos Básicos 

Núcleo de Estudos Integradores 

 
 

Filosofia Geral Teorias da Educação Fundamentos e 

Metodologia da 

Geografia e História 

Planejamento 

Educacional 

História da Educação 

I 

História da Educação 

II 

Didática Educação especial na 

perspectiva da 

educação inclusiva 

Educação e 

Antropologia Cultural 

Política Educacional e 

Organização da 

Educação Básica 

 Metodologia da 

Pesquisa Científica 

Introdução à 

Pedagogia – 

Organização do 

Trabalho Pedagógico 

Educação Ambiental e 

Abordagem Ciência, 

Tecnologia e 

Sociedade – CTS 

 

Estágio 

Supervisionado I 

Português Leitura e Produção de 

Textos 
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7.5.2 Ação Centrada no Aluno 
 

Frente aos avanços tecnológicos e às constantes modificações sociais, 

a educação superior não se mostra preparada para a formação de um profissional 

pronto e acabado, como se supunha possível há décadas atrás. Hoje, o profissional 

tem que estar em permanente busca de conhecimento e de aperfeiçoamento.   

Neste sentido, o Curso de graduação em Pedagogia da FAMA oferece 

aos seus alunos atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação, de modo 

sistemático, tais como projetos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, 

visitas técnicas, trabalhos em grupos, desenvolvimento de protótipos, monitorias, 

participação em empresas juniores e outras atividades empreendedoras. 

 

8 METODOLOGIA DE ENSINO 
Para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares no curso de Pedagogia da 

FAMA, compreende-se como metodologia de ensino, o conjunto de métodos 

aplicados à situação didático-pedagógica. Por método de ensino, o caminho 

escolhido pelo  professor  para  organizar  as  situações  ensino e aprendizagem, ou 

seja, o caminho para alcançar os objetivos gerais e específicos do ensino, abarcando 

a atuação docente e discente por meio dos conteúdos ministrados. E por técnica, a 

operacionalização do método. 

Portanto, a seleção desses procedimentos refere-se à seleção das atividades, 

recursos, métodos, técnicas de ensino; segundo a necessidade, a modalidade, o 

nível e o público alvo de cada evento, em consonância com os princípios da 

Andragogia e da metodologia ativa. 

O aluno, neste contexto, passa a condição de sujeito ativo no processo para 

adquirir conhecimento e construir as suas competências e habilidade. Cabe ao 

professor incentivar e estimular a participação do aluno neste processo.  

 O curso de Pedagogia da FAMA desenvolve práticas pedagógicas 

inovadoras, tendo por base especialmente: 

a) Sensibilização dos educandos acerca da necessidade de preservar o meio 

ambiente e buscar formas de desenvolvimento autossustentável para 
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instauração de uma racionalidade ética e equilibrada das relações entre 

homem e meio ambiente. 

b) Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 

participação e o compromisso social. 

c) Ênfase em todo o processo de ensino e aprendizagem no ambiente 

histórico, cultural, social, natural, econômico e político, considerando a 

essência da subjetividade social, o ecossistema, a herança cultural. E a 

inclusão social. 

d) Acesso a recursos tecnológicos de ponta em cada área de atuação. 

e) Valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando. 

f) Criação de um espaço aberto e plural para a reflexão e o debate de ideias 

sobre todas as questões ligadas à área de formação, transformando os 

espaços formativos em um campo de exercício da cidadania. 

g) Atuação e mudança de posturas e comportamentos que levem a novas 

relações sociais, culturais, afetivas, éticas, familiares, de gênero e raciais. 

h) Desenvolvimento de uma educação integral que leve em conta a 

multidimensionalidade do ser humano, trabalhando a relação entre suas 

necessidades e aspirações e o seu envolvimento na sociedade. 

i) Estabelecimento de um processo de construção coletiva do conhecimento 

e, ao mesmo tempo, um processo que torne o aluno sujeito de sua 

existência e de sua história individual e social. 

j) Busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

k) Utilização de metodologias ativas em diferentes cenários de aprendizagem. 

Os planos de cursos e de aulas contemplarão debates, estudos e pesquisas 

sobre meio ambiente, responsabilidade social, ética e cidadania, temas relevantes 

para a formação do cidadão e do profissional competente 
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Para os cursos presenciais destacam-se as seguintes atividades: dinâmicas 

de grupo, leituras comentadas, fichamentos, aulas expositivas, visitas técnicas, aulas 

práticas, uso de laboratórios de informática, projetos integradores, aprendizagem 

baseada em problemas, leitura de livros, pesquisa bibliográfica, uso de ferramentas 

de TI, o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Possibilitando atender de forma efetiva o atendimento ao Estudante com 

Deficiências, limitações, superdotações e com Transtorno do Espectro Autista, a 

FAMA conta com o Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos – NAID, 

que promove o desenvolvimento de ações voltadas para o acesso, para a 

permanência e para qualidade do ensino oferecidos aos estudantes matriculados na 

Instituição e aos seus colaboradores.  

O NAID deverá garantir que a infraestrutura da instituição esteja adequada 

para permitir a locomoção para pessoas com mobilidade reduzida, adaptação de 

sanitários, bebedouros e sinalização tátil e em braile compatível para pessoas com 

deficiência visual, de forma que o estudante, professores e demais funcionários 

tenham acesso a todos os espaços institucionais.  

O NAID deverá garantir que a proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, sejam atendidos nos termos legais.  

Além do NAID a FAMA conta também com a sala de recursos multifuncionais 

que tem como objetivo apoiar os professores acerca da inclusão, bem como atender 

os alunos com necessidades educacionais especiais na sala de recursos 

multifuncionais para aprimorar o seu processo de ensino aprendizagem, inclusive 

sanando dificuldades das séries anteriores. 

Também são realizadas capacitações dos professores e funcionários técnico-

administrativos quanto a acessibilidade pedagógica e atitudinal. 

 

9 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO 
DE GRADUAÇÃO 

 

9.1 Estágio Supervisionado e Prática Profissional 
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A estrutura curricular dos cursos oferecidos pela FAMA visa atender às 

exigências de formação profissional e às orientações das diretrizes curriculares, 

tornando imperiosa a necessidade da aprendizagem prática. 

Como componente curricular estrutural de atividade acadêmica, o 

estágio apresenta-se como uma instância pedagógica para assegurar a formação 

prática dos alunos, funcionando, ao mesmo tempo, como um canal privilegiado de 

comunicação da academia com as organizações de trabalho em âmbito local, 

regional e nacional. 

O curso mantém convênios com instituições privadas e públicas, que 

servem de campos de estágios aos alunos na sua formação. O contato com o mundo 

do trabalho não só possibilita aos alunos uma formação geral e uma visão conjuntural 

das instituições, como constituem, também, um banco de ensaio onde eles possam 

contribuir com seus conhecimentos teóricos e a exercer as suas aptidões 

profissionais.  

Há um professor responsável pelos Estágios (professor orientador de estágio) 

que tem como objetivo sistematizar e monitorar o processo de Estágio Curricular 

obrigatório e Estágio não obrigatório, no âmbito dos Cursos de Graduação, 

atendendo às políticas e a legislação nacional de estágio. 

O curso de Pedagogia FAMA com seus estágios, visa atender o que a 

Resolução n° 01/CNE/2006 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia – Licenciatura, que diz: 

“IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar 

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

escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências:  

a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, prioritariamente;  

b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal;  

c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar;  

d) na Educação de Jovens e Adultos;  

e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, no 

planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

atividades e projetos educativos;  

f) em reuniões de formação pedagógica” 
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O Estágio Supervisionado em Pedagogia na FAMA é uma atividade 

prática curricular componente da formação profissional, realizada em ambiente real 

de trabalho, sob a orientação da instituição na forma de um professor supervisor, 

envolvendo não só os aspectos humanos e técnicos da profissão, mas, também, o 

comprometimento social com o contexto do campo de estágio. 

O estágio será realizado obrigatoriamente a partir do 4º período do curso, 

sendo previstos estágios Docência na Educação Infantil, Docência nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, no EJA,  Formação de Professores e Educação profissional 

em Ambientes Escolares e/ou Não Escolares, na Gestão Educacional,  Coordenação 

Pedagógica e Inspeção Escolar e na Educação Forma. Estão previstas, 80 horas por 

estágio totalizando 400 horas de estágio supervisionado. 

 

9.1.1 Estágio não Obrigatório: 
 

Existe a possibilidade do aluno realizar Estágio Não Obrigatório, a partir do 4º 

período do curso, desde que o discente esteja apto a desenvolver no campo do 

Estágio, as habilidades e competências requeridas para esta atividade. O Estágio 

Curricular obrigatório e o Estágio não obrigatório são regulamentado no âmbito do 

curso. 

 

9.2 Trabalho de Conclusão de Curso 

A organização pedagógica também contempla a elaboração do Trabalho 

de  Curso (TC). 

O Trabalho de Curso será de caráter obrigatório para os alunos do curso 

de Pedagogia e constitui pré-requisito para a colação de grau, terá caráter 

eminentemente didático, como treino e iniciação à investigação científica, tendo como 

objetivo propiciar ao aluno:  

a) a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirido;  

b) o aprofundamento temático, o estímulo à produção científica e à 

consulta de bibliografia especializada, e,  
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c) o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica no campo da 

Pedagogia. 

Constitui-se no desenvolvimento de um trabalho científico do tipo artigo, 

em dupla, de livre escolha do aluno, desde que relacionado com as linhas de 

pesquisa do curso. 

O Trabalho de Curso será desenvolvido conforme regulamento próprio. 

 

9.3 Atividades Complementares 

 

As atividades complementares devem estimular a prática de estudos 

independentes, tais como projetos de pesquisa, monitoria, iniciação cientifica, 

projetos de extensão, módulos temáticos e/ou disciplinas que não estejam previstos 

no currículo pleno do curso, seminários, simpósios, congressos, conferências, entre 

outros. 

Em síntese, as atividades complementares são componentes curriculares 

que possibilitam o reconhecimento por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, mesmo que adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. São componentes curriculares enriquecidos 

e implementadores do próprio no perfil do formado, sem que se confundam com 

estágio obrigatório. 

Dentre as categorias das Atividades Complementares temos: 

comunicação sobre fatos e temas da atualidade; vídeos, filmes, teleconferências, 

relacionando o tema central com situações do seu cotidiano; mini-projetos de 

soluções alternativas para problemas do cotidiano da vida de sua comunidade; 

participação em projetos com parceria; leitura/análise de livro/texto, relacionado ao 

tema central com seu cotidiano ou com situações institucionais; participação em 

seminários, congressos ou similares; publicação e divulgação de artigos em revistas, 

jornais; participação em mostras, exposições, concursos, visitas técnicas; atividade 

voluntária de ação comunitária, com elaboração de mini-projeto; cursos livres - 

formação profissional e componentes eletivas; participação e colaboração em 
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projetos de ensino, pesquisa e extensão, relatórios de pesquisas, participação como 

dirigentes e ou representantes nos Centros ou Diretórios Acadêmicos, visitas a outras 

instituições para fins de trocas de experiências entre alunos em formação, e outras 

atividades que configuram o enriquecimento curricular na formação docente. 

Diante de todas essas considerações propõem-se alguns 

encaminhamentos metodológicos a serem valorizados, tais como: a problematização, 

a contextualização, a interdisciplinaridade, a pesquisa, a leitura científica, a atividade 

em grupo, a observação, a atividade experimental, os recursos instrucionais e o 

lúdico. 

É importante ressaltar, que dentro de recursos como a pesquisa, a leitura 

científica, a interdisciplinariedade, a atividade em grupo e ações extensionistas 

deverão ser tratados os temas referentes às Relações Étnico-Raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro Brasileira, Africana e Indígena, Educação em Direitos 

Humanos e Políticas de Educação Ambiental. 

A normatização das atividades complementares é expressa no Regulamento 

de Atividades complementares para os cursos de graduação da FAMA. 

As atividades complementares são de caráter obrigatório para os alunos do 

curso de graduação  em Pedagogia da FAMA, e constitui pré-requisito para a colação 

de grau. 

 

Tabela 4 – Valores para as atividades complementares do Curso de Graduação em 
Pedagogia 

 

Atividades 
Complementares 

Carga horária individual – por 
certificado 

Carga horária 
máxima 

Ensino 20 horas 80 horas 

Pesquisa 10 horas 40 horas 

Extensão 20 horas 80 horas 

TOTAL ----- 200 horas 

 
 

9.4 Extensão  

 
A institucionalização das atividades de extensão no Curso de Pedagogia 

será implementada através: 
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I. de atividades de disseminação de conhecimento com amplo 

envolvimento de todos os setores da instituição em escolas, órgãos 

públicos, associações, clubes de serviço, entre outros, com o objetivo de 

prestar de serviços e disseminar conhecimentos e orientar práticas. 

II. de eventos como forma de difusão de conhecimento que incluirão: 

publicações, cursos, minicursos, oficinas e palestras à comunidade. 

 

9.5 Iniciação Científica 

 
A Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção de alunos de 

graduação na pesquisa científica, desenvolvida prioritariamente enquanto pesquisa 

bibliográfica, acontece no curso de Pedagogia da FAMA pelos seguintes programas: 

a. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/FAMA)  

b. Programa de Iniciação Científica (PIC/ FAMA)  

Nesta direção, a pesquisa orienta-se pelos seguintes objetivos: 

• desenvolver um conjunto de instrumentos que estimule a utilização do 

conhecimento gerado pela pesquisa aqui desenvolvida, de modo a produzir um 

crescimento econômico-sustentável e contribuir com uma educação de qualidade;  

• estimular a pesquisa e, a partir do conhecimento gerado, refletir sobre 

questões educacionais em qualquer contexto, contribuindo para uma educação que 

propicie a apropriação e desenvolvimento da cultura, além da busca por uma 

sociedade com equidade e garantia de direitos ;  

• despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre 

estudantes de graduação; 

• possibilitar ações extensionistas visando sanar lacunas/deficiências 

diagnosticadas pela pesquisa; 

• estimular a inovação teórica, tecnológica e metodológica, bem como o 

questionamento e compreensão das realidades sociais entre os pesquisadores e 

despertar a consciência com relação ao importante papel da pesquisa para as 

demandas sociais existentes; 

• possibilitar através da pesquisa o desenvolvimento sustentável regional. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 
 

O acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Pedagogia da FAMA será realizado por meio da atuação conjunta de quatro agentes: 

Coordenador de Curso, Núcleo Docente Estruturante - NDE, Colegiado de Curso e 

Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

A avaliação desse processo será realizada em reuniões do Colegiado de 

Curso, que além de averiguar a efetividade do disposto na proposta do curso, 

desenvolverá uma leitura alinhada do projeto em relação aos demais documentos 

institucionais, como PDI e PPI.  

As atribuições de cada agente no processo são descritas a seguir: 

 

Coordenador de Curso 

A gestão acadêmica e estratégica do curso de graduação é de 

responsabilidade da Coordenadora de Curso.  

De acordo com o Regimento Interno da FAMA são atribuições do 

Coordenador de Curso: dirigir e coordenar a implantação e execução do Projeto 

Pedagógico do Curso,  em consonância com as deliberações dos órgãos colegiados 

e legislação pertinente; administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-

pedagógicas do curso relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, promovendo a 

integração entre as mesmas, com o apoio da Direção Geral; integrar as atividades 

acadêmicas desenvolvidas no curso; acompanhar o cumprimento das atividades 

didático-pedagógicas do corpo docente; opinar sobre programas, projetos, convênios 

e outros acordos que envolvam o curso; analisar e propor encaminhamento sobre 

requerimentos acadêmicos oriundos da secretaria; dar atendimento pessoal aos 

estudantes e docentes que o necessitem, dando encaminhamento para providências; 

selecionar, com o apoio da Direção Geral, os profissionais do corpo docente do curso; 

incentivar a participação do corpo docente e discente nos processos de avaliação 

institucional promovidos pela CPA da Faculdade; incentivar o NDE na atualização 

contínua do PPC, bem como sua articulação com o PDI;  

 

• Núcleo Docente Estruturante – NDE 
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O Núcleo Docente Estruturante – NDE é o órgão consultivo e deliberativo, 

responsável pela concepção, implementação, consolidação, revisão, 

acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico de cada Curso.  

Caberá ao NDE auxiliar o Colegiado do Curso de Graduação em 

Pedagogia, na definição de estratégias, aplicação, supervisão, acompanhamento e 

avaliação contínua do Projeto Pedagógico. 

 

• Colegiado de Curso 
 

O Colegiado de Curso é o órgão que tem por finalidade regimental acompanhar a 

implementação do projeto pedagógico, propor alterações das matrizes curriculares, 

discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, 

sendo composto: pelo Coordenador de Curso, por todos os professores do Curso de 

Graduação em Pedagogia, e, por dois representantes discentes eleitos por seus 

pares, seguindo as determinações do Regimento Interno da FAMA. Além de ser o 

órgão de decisão maior na esfera do curso, assume também o papel de articulador 

da formação acadêmica, auxiliando a coordenação e NDE no acompanhamento da 

matriz curricular do curso. Além disso, precisa acompanhar e monitorar, juntamente 

com o NDE, o processo ensino-aprendizagem no intuito de adequar as orientações 

para que a formação prevista no PPC ocorra de forma plena, contribuindo para a 

inserção adequada do futuro profissional na sociedade e no mercado de trabalho.  

 

• Comissão Própria de Avaliação – CPA 

No que tange a Avaliação das Instituições de Educação Superior, a 

Portaria nº 2.051/04, que regulamenta o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior, estabelece que cada instituição de ensino crie comissões 

próprias para realizar a auto avaliação desta instituição, neste sentido a Faculdade 

Aldete Maria Alves - FAMA, criou em 2004, através da Portaria 04/04 a Comissão 

Permanente de Avaliação – CPA FAMA, com o objetivo de realizar uma auto 

avaliação desta IES.  

O caráter de diagnóstico e formativo da auto avaliação deve permitir a 

revisão das prioridades estabelecidas nos projetos e planos institucional (PDI, PPI e 
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PPC) e o engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas 

alternativas e práticas. 

 

10 MECANISMOS DE NIVELAMENTO 
 

O nivelamento na instituição se concretizará através de 03 fases:  

I. Fase da triagem: A fase de triagem dos ingressantes com necessidades de 

nivelamento e diagnóstico destas necessidades se iniciará na primeira semana de 

aula do primeiro semestre letivo e se estenderá até o final do primeiro mês do ano 

letivo. 

Compete ao Coordenador de Curso o planejamento e a coordenação das 

ações que conduzam à triagem dos ingressantes e ao diagnóstico de suas 

necessidades no(s) curso(s) que coordena. Os trabalhos de triagem e diagnóstico 

ocorrerão de forma concomitante às aulas previstas para o período.  

I. Fase de Planejamento Coordenado de ações de nivelamento: Na fase de 

planejamento, os Colegiados de Curso se reunirão, e planejarão de forma 

conjunta, visando a racionalização de ações, o nivelamento na Faculdade como 

um todo. 

As ações serão programadas para ocorrerem no primeiro e/ou no 

segundo semestre do primeiro ano letivo. Exemplo destas ações é o oferecimento de 

componentes, oficinas, cursos, tutoriais, estudos dirigidos entre outras.  

II. Fase de execução das ações de nivelamento: Na fase de execução das ações de 

nivelamento, os alunos deverão participar das atividades planejadas. 

Independentemente da modalidade da ação de nivelamento prevista, os alunos 

participantes serão avaliados quanto ao seu aprendizado. 

 

11 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
ACADÊMICO 

 
A avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem são 

instrumentos fundamentais do planejamento educacional, especificamente do projeto 

pedagógico, pois é ela que permite diagnosticar e verificar o desempenho acadêmico 
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do aluno e da instituição, contribuindo para a melhoria do desenvolvimento das aulas 

e do resultado qualitativo e quantitativo da Instituição de Ensino. 

Esta modalidade de avaliação no Curso de Pedagogia da FAMA dar-se-

á, como já mencionado anteriormente, conforme o que preceitua a atual LDB, Lei nº 

9.394/96, art. 24, V, que define critérios para verificação do rendimento escolar. Além 

da Lei nº 10.861/2004 (institui o SINAES) e a legislação específica da FAMA. 

A avaliação será contínua e cumulativa com a prevalência dos aspectos 

qualitativos e quantitativos ao longo do período escolar e de forma terminativa através 

das eventuais avaliações finais. 

No curso de Pedagogia da FAMA o rendimento escolar do aluno, em 

cada componente curricular, é verificado em função da assiduidade e eficiência nos 

estudos, ambas eliminatórias por si mesmas. Sendo impedido prestar exame final, o 

aluno que tenha faltado a mais de vinte e cinco por cento das atividades programadas 

no componente curricular. 

O processo de avaliação do desempenho acadêmico no âmbito da FAMA 

é regulamentado pelo Regimento Interno no seu Capítulo VII, conforme transcrito a 

seguir: 

 
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

  
Art. 124.  O rendimento escolar do aluno, em cada disciplina, é verificado em função 

da assiduidade e eficiência nos estudos, ambas eliminatórias por si mesmas. 

 

Parágrafo único.  Está impedido de prestar exame final, o aluno que tenha faltado a 

mais de vinte e cinco por cento das atividades programadas na disciplina. 

 

Art. 125.  Entende-se por eficiência o grau de aplicação do aluno ao estudo, e sua 

verificação se faz:  

I. por no mínimo (2) duas avaliações específicas, por bimestre, sendo que esse 

número e natureza, poderão ser alterados, mediante definição das 

coordenações de curso e regulamentados pela Direção Geral; 

II. por um exame final, após o encerramento do período letivo. 
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§ 1º O exame final, a que se refere o inciso II deste artigo será escrito. 

 

§ 2º A data de aplicação das avaliações bimestrais, provas substitutivas e do Exame 

Final, para todos os cursos, será definida em Calendário Acadêmico e divulgada nos 

murais da FAMA. 

 

§ 3º As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não 

aplicabilidade de provas escritas ou de avaliações finais, terão sua forma de 

avaliação definida em norma específica aprovada pelo CONSEPE. 

 

Art. 126. As avaliações versarão sobre a temática lecionada no respectivo bimestre 

e o exame final versará sobre a matéria lecionada durante o período letivo. 

 

Art. 127. O prazo de entrega na secretaria pelos docentes dos resultados bimestrais 

e exame será definido a cada semestre no calendário acadêmico. 

 

Art. 128.  As notas bimestrais, de exames finais e outras serão graduadas de 0 (zero) 

a 10 (dez), permitida, tão somente, a fração de duas casas decimais. 

 

Parágrafo único. Será aplicado o arredondamento numérico  na média final na 

segunda casa decimal. 

 

Art. 129. O professor oportunizará ao aluno vista das atividades avaliativas de 

qualquer natureza, num prazo máximo de uma semana após a data de realização da 

mesma. Caso julgue procedente algum apontamento do aluno, poderá retificar a nota, 

atribuindo-lhe o valor real em requerimento próprio e data limite fixada no calendário 

acadêmico. 

 

§ 1º Após a realização da vista da avaliação, o aluno poderá, no prazo de (2) dois 

dias úteis, solicitar revisão ao Coordenador do Curso, via requerimento 

fundamentado e protocolado no Setor de Atendimento ao Aluno, instruindo o seu 
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requerimento com fundamentos técnicos e teóricos que justifiquem a apreciação do 

pedido bem como mediante o recolhimento de taxa respectiva. 

 

§ 2º O Coordenador solicitará a apreciação do professor da disciplina em (5) cinco 

dias úteis, a contar da data do recebimento da solicitação. 

 

§ 3º Caso os requisitos de admissibilidade não sejam observados, o Coordenador 

indeferirá o pedido e solicitará o arquivamento pela Secretaria Acadêmica, após vista 

ao aluno no prazo de (4) quatro dias úteis. 

 

§ 4º O aluno que discordar do parecer final do Professor, poderá solicitar ao 

Coordenador do Curso, no prazo máximo de (4) quatro dias úteis a contar da 

notificação, a formação de banca revisora constituída por um ou mais professores do 

curso para apreciar o pedido. 

 

§ 5º A banca de revisão, uma vez constituída, observados os requisitos de 

admissibilidade, apreciará o processo de revisão no prazo máximo de (5) cinco dias 

úteis contados a partir da retirada do processo junto à Secretaria Acadêmica. 

 

§ 6º A decisão da banca revisora deverá obrigatoriamente, ser referendada pelo 

CONSEPE primeira reunião ordinária ou extraordinária previamente agendadas ou 

no  prazo máximo de (20) vinte dias úteis, contados a partir da divulgação da decisão 

pela banca. 

 

§ 7º A decisão do CONSEPE é encaminhada à secretaria acadêmica em resposta ao 

pedido do discente. 

 

§ 8º Decorridos quaisquer dos prazos supracitados, a nota torna-se definitiva e 

irrecorrível. 
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Art. 130.  Caso o aluno identifique equívocos no lançamento de suas notas e/ou 

frequência no portal educacional, este deve solicitar junto ao docente que as mesmas 

sejam retificadas, obedecendo aos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico. 

 

Art. 131.  Será considerado como aprovado por média o acadêmico que tiver obtido, 

em cada disciplina, a média de (7,0) sete ao final do período letivo. 

 

Art. 132.  Ao acadêmico que tiver obtido na disciplina, como resultado no período 

letivo, média igual ou superior a (3,0) três e inferior a (7,0) sete, será facultada a 

realização de uma prova final denominada exame final. 

 

Art. 133.  Na eventualidade de realização de prova de exame final, para lograr a 

aprovação ao período seguinte, o acadêmico deverá atingir a nota mínima de (5,0) 

cinco como média final, resultante da média aritmética entre a nota desta prova (PF) 

e a média obtida no período letivo (MA), com a aplicação da seguinte fórmula: 

𝑃𝐹 + 𝑀𝐴

2
≥ 5,0 (𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎) 

 

Art. 134. Ao aluno que deixe de comparecer a qualquer prova, trabalho ou exame 

programado é conferida nota zero, como resultado consequente.  

 

Art. 135.  É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados 

pelo professor ou quaisquer outros que tenham por finalidade fraudar o procedimento 

avaliativo quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, avaliação ou 

qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de conhecimento por meio de 

atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de 

improbidade. 

 

Art. 136.  O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, nas 

datas fixadas pode requerer uma prova substitutiva para cada disciplina, de acordo 

com o calendário escolar, mediante pagamento de taxa respectiva para este fim. 
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Parágrafo único.  Não há prova substitutiva do exame final. 

 

Art. 137. São asseguradas ao professor, na verificação do rendimento escolar e de 

acordo com a programação específica, liberdade de formulação de questões e 

austeridade de julgamento, cabendo recurso de suas decisões para a coordenação 

respectiva. 

 

Art. 138. É obrigatória a frequência do aluno às disciplinas, salvo nos programas de 

educação à distância, considerando-se automaticamente reprovado o aluno que não 

obtenha frequência mínima de (75%) setenta e cinco por cento nas atividades 

programadas ou que nela não tenha obtido a pontuação determinada nos artigos 130, 

131 e 132 deste regimento. 

 

Parágrafo único. Não há abono de faltas exceto nos casos previstos no 

Regulamento de Tratamento Excepcional - Regime de Exercícios Domiciliares. 

 

Art. 139. O aluno somente será promovido para o penúltimo e último período do curso 

com dependências em até (02) disciplinas.. 

 

§ 1º O aluno com situação descrita no caput deste artigo somente poderá cursar, 

além das disciplinas em dependência, a disciplina Trabalho de Curso II, desde que 

aprovado na disciplina Trabalho de Curso I.  

 

§ 2º Ao aluno será permitido cursar disciplinas do curso, quando reprovado, por meio 

de curso de verão ou equivalente, desde que arque com o ônus financeiro deste e 

segundo critérios estabelecidos pela coordenação de curso bem como aprovação da 

Direção Geral, observados os termos deste regimento e da legislação vigente.  

 

Art. 140. O aluno promovido à série ou período letivo seguinte, em regime de 

dependência, nos casos previstos neste regimento, deve matricular-se 

obrigatoriamente na nova série ou período e nas disciplinas de que depende, salvo 

se não estiverem sendo oferecidas, observando-se, na nova série a compatibilidade 
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de horário e aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências de frequência 

e de aproveitamento. 

 

Art. 141. A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas 

em horários especiais, com metodologia adequada para os alunos regulares, 

especiais, em dependência ou adaptação, em períodos especiais e na forma que se 

compatibilizem com as suas atividades regulares, aprovadas pelo CONSEPE. 

 

Art. 142. Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação em horário 

ou período especial, diverso do horário habitual de aula e aos sábados. 

 

Art. 143. As disciplinas em regime de dependência ou adaptação serão ofertadas 

pela FAMA aos alunos, no mínimo uma vez no período de integralização do curso.  

 

Além das avaliações formais, acredita-se ser válido para o bom 

desempenho do aluno um constante acompanhamento, uma avaliação permanente. 

Entretanto o processo de avaliação permanente por muitos é 

compreendido com a aplicação permanente de instrumentos de verificação do 

desempenho. Isso é um equívoco porque a avaliação pressupõe ação executada e, 

se o professor aplicar sucessivos instrumentos sem que haja o tempo para o 

processamento da aprendizagem, na realidade estará “poluindo” a ação educativa 

com excessivos testes e trabalhos que nem sempre demonstram o desempenho do 

estudante. 

Portanto, entendemos e adotamos enquanto avaliação permanente o 

acompanhamento constante, a observação, o diálogo, o exercício, a aplicação prática 

que poderá resultar na aplicação coerente de instrumentos de verificação do 

desempenho acadêmico. 

É clássica a identificação de três possibilidades que favorecem a 

realização de uma avaliação nas modalidades: diagnóstica, formativa e somativa. O 

efeito cumulativo do desempenho do aluno terá como prevalência, aspectos 

qualitativos, sobrepondo-se aos quantitativos. 
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Avaliação Diagnóstica – por meio de observação contínua, deve ser 

constante e representada pela permanente apreciação do professor em relação ao 

desempenho que o aluno apresente. Exige que seja bem realizada, tendo por base 

a dedicação e o interesse por parte do professor, que para efetivá-la, em padrão 

aceitável, considerando que todas as atividades executadas pelo aluno para atingir o 

objetivo desejado, são sempre significativas e, por serem sistemáticas, contemplando 

o conjunto de atividades integrais desenvolvidas por ambos, no processo de ensino 

- aprendizagem. 

Avaliação Formativa – designa análises de desempenho em intervalos 

relativamente curtos, o que além de tornar-se significativa, é importante para a 

evolução do aluno. 

Exige metas que devem ser atingidas em prazos mais espaçados, daí 

ser consolidada em etapas parciais e em graus de complexidade crescentes, já que 

envolve a necessidade de desdobrar objetivos educacionais previamente definidos 

de maneira mais global. 

Avaliação Somativa – tem por objeto, a apreciação muito geral do grau 

em que os objetivos amplos foram atingidos, como parte substancial de etapas 

concluídas de aprendizagem, consolidadas durante todo o desenvolvimento do Curso 

de formação do profissional médico. 

A avaliação deve, como expressa HOFFNANN (2001), “analisar 

teoricamente as várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagem, 

para acompanhar as hipóteses que vêm formulando a respeito de determinados 

assuntos, em diferentes áreas de conhecimento, de forma a exercer uma ação 

educativa que lhes favoreça a descoberta de melhores soluções ou a reformulação 

de hipóteses preliminarmente formuladas”. 

 

12 Estrutura Organizacional do Curso 
 

A estrutura organizacional do Curso de Graduação em Pedagogia da 

FAMA é ilustrada na Figura 02. 
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Figura 02 - Estrutura organizacional do Curso de Graduação em Pedagogia 

 
As atividades estão definidas no Regimento Interno da FAMA. Os 

compromissos e atribuições são resumidos a seguir: 

 

12.1 Coordenação de curso 

 
A gestão acadêmica e estratégica do curso de graduação em Pedagogia 

é de responsabilidade da coordenadora de curso. Será designado pelo Diretor 

Acadêmico da Faculdade, ouvida a Mantenedora, por três anos, podendo esta 

designação ser revogada ou prorrogada considerando a necessidade de 

reorganização da Faculdade. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

a. coordenar e supervisionar as atividades do curso de graduação e afins, 

articulando-se às atividades de pesquisa e extensão; 

b. representar o curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

c. convocar e presidir reuniões das várias áreas de estudo ou componentes 

afins que compõem o curso; 

d. coordenar a elaboração e sistematização das ementas e planos de 

ensino dos componentes das matrizes curriculares dos cursos para 

apreciação e aprovação do Colegiado de Curso; 

e. fomentar a incentivar a Produção Científica e Intelectual do Corpo 

Docente; 
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f. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem 

como a assiduidade e a produção científica e intelectual dos docentes; 

g. fiscalizar a fiel execução do regime didático, especialmente no que diz 

respeito à observância do horário, do programa e das atividades dos 

professores e alunos; 

h. apresentar, anualmente, à Diretoria da Faculdade, relatório de suas 

atividades e das do seu curso, bem como as indicações bibliográficas 

necessárias para o próximo período letivo; 

i. proceder, sistematicamente, à revisão e atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso, buscando o consenso em nível de Colegiado; 

j. exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pela Diretoria da 

Faculdade, as previstas na legislação ou neste Regimento. 

 

12.2 Colegiado do Curso 

 

O Colegiado de Curso é o órgão que tem por finalidade acompanhar a 

implementação do projeto pedagógico, propor alterações das matrizes curriculares, 

discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, 

sendo composto: 

a. pelo Coordenador do Curso; 

b. pelo corpo docente do curso; 

c. por dois representantes discentes eleitos por seus pares. 

a. São competências do Colegiado de Curso: 

b. analisar e integrar as ementas e planos de ensino dos componentes, 

compatibilizando-os ao Projeto Pedagógico; 

c. sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, em 

função de suas características profissionais e sociais; 

d. planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos 

trabalhos acadêmicos a serem exigidos dos alunos, nos vários 

componentes do curso, de acordo com o Calendário Acadêmico; 

e. organizar e propor cursos extraordinários, seminários ou conferências 

julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 
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f. apresentar proposta de aquisição de material bibliográfico e de apoio 

didático-pedagógico; 

g. zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino dos 

componentes que o integram; 

h. propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da 

extensão; 

i. exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe sejam 

delegadas 

 

12.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento foi atuante no processo de concepção, consolidação e, 

posteriormente, será em sua implementação, prestando contínuo acompanhamento 

e atualização ao projeto pedagógico do curso. 

As atribuições e os critérios de constituição do NDE são definidos pela 

direção da FAMA, e são atendidos os seguintes critérios: 

a. ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 

docente do curso; 

b. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu;  

c. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral; 

d. assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 

modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do 

curso. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

a. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

b. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

c. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 
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mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

de conhecimento do curso; 

d. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

 

12.4  Corpo Docente 

 
É constituído por todos os professores da Faculdade. São contratados 

pela Mantenedora, por indicação da Coordenação de curso e aprovação da Diretoria 

da Faculdade, segundo o regime das leis trabalhistas e na forma prevista no Plano 

de Carreira Docente. 

A admissão de professor é feita mediante seleção, procedida pela 

Coordenação do Curso e pela Diretoria da Faculdade, observados os seguintes 

critérios: 

a. idoneidade moral do candidato, títulos acadêmicos, científicos, didáticos e 

profissionais, relacionados com o componente a ser por ele lecionado; 

b. o diploma de graduação ou pós-graduação, correspondente a curso que inclua, 

em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou afim àquela a ser 

lecionada. 

Demais critérios são os constantes do Plano de Carreira Docente, 

aprovado pelo CONSEPE. 

São direitos e deveres do corpo docente: 

a. elaborar o Plano de Ensino de sua e compatibilizá-lo com os demais do curso, 

tendo em vista o seu Projeto Pedagógico, além de promover a sua execução integral 

após a competente aprovação; 

b. orientar, dirigir e ministrar o ensino de seu componente curricular, cumprindo-

lhe integralmente o programa e a carga horária previstos; 

c. registrar nos diários de classe, ou folhas equivalentes, a frequência dos alunos 

e a matéria lecionada; 

d. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos alunos, nos termos das normas aprovadas internas e 

da legislação; 
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e. fornecer, à secretaria,  as notas correspondentes aos trabalhos, provas e 

avaliações, bem como a frequência dos alunos, dentro dos prazos fixados; 

f. observar e cumprir o regime disciplinar da Faculdade; 

g. participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e 

de comissões para as quais for designado; 

h. recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

i. comparecer a reuniões e solenidades programadas pela Direção da Faculdade 

e seus órgãos colegiados; 

j. responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo uso do 

material e pela sua conservação; 

k. orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com o componente curricular; 

l. planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

m. indicar bibliografia básica e complementar na área de seu componente 

curricular; 

n. permitir a entrada e permanência em sala de sula somente de alunos 

regularmente matriculados ou vinculados à Instituição; 

o. conservar, sob sua guarda, documentação que comprove seus processos de 

avaliação e seu desempenho acadêmico; 

p. não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito, ou que contrariem este Regimento e as leis; 

q. comparecer ao serviço, sempre que necessário, por convocação da 

Coordenação do Curso ou da Direção da Faculdade; 

r. elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, aplicar as 

provas e fiscalizar a sua realização; 

s. participar da elaboração do Projeto Pedagógico da Instituição, do Plano de 

Desenvolvimento Institucional  e do Projeto Pedagógico do Curso; 

t. exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento. 

u.  aplicar a máxima diligência no exercício das atividades educacionais de que 

esteja incumbido, propugnando por uma melhoria constante, qualitativa e 

quantitativa, do processo de ensino e aprendizagem; 
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v. qualificar-se permanentemente, em busca de uma formação humanística, 

científica e técnica que lhe assegure condições efetivas de contribuir na formação do 

homem e do profissional; 

w. zelar pela aprendizagem do aluno, estabelecendo estratégias de recuperação 

ao menor rendimento. 

É obrigatória a frequência do professor, para cumprimento integral do 

plano de ensino de seu componente curricular, aprovado pelo órgão competente da 

Faculdade.  

O Corpo Docente tem representação, com direito a voz e voto, nos 

órgãos colegiados. A representação docente tem por objetivo encaminhar 

reivindicações e aspirações do Corpo Docente, com vistas à promoção e integração 

da Comunidade Acadêmica na consecução das finalidades da Instituição. 

A eleição dos Representantes Docentes nos órgãos colegiados é feita 

pelo voto direto por seus pares. 

 

12.5 Corpo Discente 

Constituem o corpo discente da Faculdade os alunos regulares e os 

alunos especiais. Aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação ou 

curso de pós-graduação e especial é aquele matriculado em componentes isolados 

ou parte de cursos, de acordo com normas específicas do CONSEPE. 

São direitos e deveres do corpo discente: 

a. receber ensino qualificado no curso em que se matriculou; 

b. cumprir o calendário escolar; 

c. frequentar as aulas e demais atividades curriculares, aplicando a máxima 

diligência no seu aproveitamento; 

d. utilizar os serviços da biblioteca, laboratório e outros serviços administrativos 

e técnicos oferecidos pela Faculdade, respeitando as legislações e normas vigentes; 

e. ser atendido  pelo  docente; 

f. fazer-se representar junto  aos órgãos colegiados  e comissões da Faculdade, 

na forma da   Legislação em vigor; 
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g. votar e ser votado nas eleições para membro  da diretoria  do órgão de 

representação estudantil e para representação de sala, observadas as restrições 

legais; 

h. apelar de decisões de  órgãos  administrativos para  os de  hierarquia superior, 

encaminhando o recurso através do Diretor Geral da Faculdade; 

i. cumprir o Regimento, regulamentos e suas obrigações financeiras para  com   

a  entidade  mantenedora;  

j. abster-se de quaisquer atos  que  importem  em  perturbação  da ordem, ofensa 

aos bons costumes, desrespeitos às  autoridades escolares, professores e servidores 

em  geral. 

k. contribuir, no âmbito de sua atuação para o prestígio crescente da  Faculdade; 

l. desenvolver todas as atividades, no âmbito de sua  atuação,  com   estrita 

obediência aos preceitos deste regimento.  

m. zelar pelo patrimônio da Faculdade ou colocado à disposição desta pela 

Mantenedora; 

O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto nos órgãos 

colegiados da Faculdade, na forma deste Regimento. O órgão de representação 

estudantil na Faculdade é o diretório acadêmico dos estudantes. 

 

Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nível superior o direito 

à organização de centros acadêmicos e são estabelecidos em seus estatutos, 

elaborados pelo próprio órgão estudantil e aprovados nas respectivas assembleias 

gerais. 

A Diretoria do Diretório Acadêmico e dos Centros Acadêmicos é eleita  

diretamente  pelos alunos da Faculdade, de acordo com a legislação em vigor e na 

forma prevista em seus estatutos e regimentos. 

Só podem concorrer a essa eleição, os alunos regularmente matriculados 

em cursos de graduação da Faculdade. O exercício de cargo ou função no diretório 

acadêmico ou nos centros acadêmicos não desobriga o estudante da frequência, 

nem de qualquer outra responsabilidade, relativa às atividades escolares. 

É vedado ao diretório acadêmico e aos centros acadêmicos, qualquer 

ação, manifestação, ou propagandas de caráter político-partidário, social ou religioso. 
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As reuniões e assembleias do diretório acadêmico e dos centros 

acadêmicos devem realizar-se fora do horário normal de aula. 

 O Trancamento de matrícula, a conclusão de curso ou qualquer outra 

situação que resultar na suspensão da condição de aluno importam na cessação 

automática do respectivo mandato, cabendo  ao diretório ou centro acadêmico a 

designação imediata de substituto. 

 
 

12.6 Corpo Técnico - administrativo 

 
Os direitos e deveres do corpo técnico-administrativo estão basicamente 

dispostos na consolidação das leis do trabalho, pela qual se regem os respectivos 

contratos, sendo-lhes aplicadas, ainda, as disposições do Regimento Interno da 

FAMA, relativas às obrigações identificadas. 

a. é direito de todo servidor ser tratado com urbanidade pelos seus colegas, 

contar com ambiente digno de trabalho e receber remuneração condizente com suas 

atividades na instituição. 

b. é dever de  todo servidor  o  zelo  pelo patrimônio da Faculdade, o trabalho 

profícuo pelo engrandecimento da obra educacional de cuja realização participa 

diretamente. 

 

12.7 Secretaria  

É o órgão central de desempenho das atividades administrativas e está 

subdividida em: a) Setor Acadêmico e b) Setor de Registros de Diplomas e 

Certificados; 

A Secretaria Geral é dirigida por um Secretário Geral designado pelo 

Diretor Geral. 

Compete ao Secretário Geral: 

a. organizar, coordenar  e  administrar os  serviços  da Secretaria, fazendo 

cumprir os horários  e tarefas que lhe são afetas; 

b. expedir certidões, atestados, declarações e demais documentos 

acadêmicos; 

c. comparecer às reuniões do CONSEPE e das Coordenações; 
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d. prestar as informações que lhe forem solicitadas e lavrar atas; 

e. manter a ordem e a disciplina no serviço sob a sua responsabilidade; 

f. encarregar-se da  correspondência que não seja  da exclusiva   

competência  da Diretoria   e expedir a correspondência desta;  

g. cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções emanadas da Diretoria da 

Faculdade e oferecer sustentações aos seus trabalhos. 

h. zelar pelo rápido andamento de papéis e processos em curso;  

i. reunir  dados  e  documentos  necessários à  elaboração  do   relatório  

anual  da Diretoria;  

j. ter sob sua guarda os livros, documentos, materiais e equipamentos da 

Secretaria;  

k. manter em dia os assentamentos dos alunos e professores;  

l. fiscalizar a manutenção da ordem nas dependências da Secretaria 

respondendo diretamente pelo seu setor;  

m. informar à  Diretoria, a necessidade de admissão e  remoção de pessoal, 

de acordo com a necessidade  dos serviços a seu cargo;  

n. exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pela  Diretoria,  

em  sua esfera   de atuação. 

o. expedir diplomas e certificados de cursos de graduação e pós-graduação 

oferecidos pela Faculdade; 

p. abrir e encerrar os termos das atas de colação de grau; 

q. assinar com o Diretor Acadêmico os diplomas e certificados conferidos e 

os termos de colação de grau; 

r. manter em dia os assentamentos relativos ao controle e registro dos 

diplomas e certificados expedidos aos alunos; 

 

13 ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA CURRICULAR E 
DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

O Núcleo Docente Estruturante acompanhará todos os momentos do 

processo de execução e avaliação do currículo. Poderá também propor, após 

análises dos resultados obtidos na avaliação, o levantamento de informações 
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complementares e modificações no currículo, se julgadas relevantes para o seu 

aperfeiçoamento. Este acompanhamento também será realizado pelo Colegiado do 

Curso. 

 

13.1 Organização e Gestão de Pessoas 

 
Um bom projeto pedagógico, ótimos planos de ensino e infraestrutura 

adequada não são o suficiente para se garantir o sucesso de sua execução. Recursos 

humanos com ampla formação acadêmica e com respeitável experiência profissional, 

se engajados com o projeto pedagógico, contribuirão de maneira decisiva na 

consecução dos objetivos propostos.   

O conjunto de recursos humanos é essência para articular todos os 

elementos pertencentes ao projeto, e, portanto, atenção especial deve ser dada em 

sua contratação e gestão. Suas responsabilidades não devem estar centradas 

unicamente na qualidade das aulas, mas focada, sobretudo, na aprendizagem. Suas 

ações não podem estar restritas apenas às salas de aulas, sendo fundamental para 

o projeto que eles conheçam a realidade do mercado de trabalho do Pedagogo e 

estudem o perfil profissional exigido por esse mercado, de forma a direcionar seus 

esforços numa aprendizagem condizente com a realidade profissional e, que a partir 

disso, possam justificar a existência de cada conteúdo programático dentro da 

estrutura do curso, contribuindo para manter os discentes motivados a construir seu 

futuro através da formação acadêmica.  

Assim sendo, a garantia de sucesso deste projeto pedagógico está 

diretamente relacionada com a qualidade de seu corpo docente, nas diversas áreas 

de conhecimento/conteúdo. 
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13.2 Formação Acadêmica e Profissional 

 
A Tabela 05 ilustra os docentes lotados no curso de Pedagogia segundo 

a formação acadêmica, componente curricular que ministra e respectiva carga 

horária. 

 

Tabela 05 - Docentes lotados no curso de graduação em Pedagogia segundo 
formação acadêmica, componente curricular que ministra. 

DOCENTE TITULAÇÃO REGIME DE 
TRABALHO 

DISCIPLINA MINISTRADA 

Ana Paula Farias 
Basílio 

Especialista  Parcial Sociologia Geral; Dinâmica 
de Grupo e Relações 

Humanas; Princípios e 
Métodos da Pedagogia 

Empresarial I; 
Fundamentos e 

Metodologias em 
Pedagogia Empresarial II 

Ana Paula Pereira 
Arantes 

Mestre Integral Planejamento Educacional; 
Currículo e Trabalho 

Pedagógico; Trabalho 
docente e relações de 

trabalho nos sistemas de 
ensino; Avaliação 

Educacional 

André Santiago 
Baldan 

Mestre Parcial Filosofia Geral; Educação e 
Antropologia Cultural; 

Sociologia da Educação; 
Filosofia da Educação   

Carla Magioni 
Fracasso 

Doutora Horista Educação Ambiental e 

Abordagem Ciência, 

Tecnologia e Sociedade – 

CTS; Metodologia da 

Pesquisa Científica 

Elianar Cornélia 
Ferreira 

Especialista Horista Política Educacional e 

Organização da Educação 

Básica; Fundamentos e 

Metodologia da Educação 

Infantil; Fundamentos e 
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Metodologia da 

Matemática; Fundamentos 

e Metodologia das Ciências 

Eliane Rufino Oliveira Especialista Parcial Introdução à Pedagogia – 
Organização do Trabalho 

Pedagógico; Fundamentos 
e Metodologia das 

Linguagens – Arte e Ed. 
Física; Alfabetização e 

Letramento; Princípios e 
Métodos da Gestão 

Educacional; Princípios e 
Métodos da Supervisão e 

Inspeção Escolar; O Lúdico 
no espaço escolar: a 

Brinquedoteca 

Flávio Silva Rezende Mestre Horista Estatística aplicada à 
educação;  

Gislaine de Cássia 
Damasceno 

Especialista Horista Literatura Infanto Juvenil; 
LIBRAS – Língua Brasileira 

de Sinais 

Janaina de Fatima 
Castro Caneguim 

Doutora Integral Psicologia Educacional I; 
Psicologia Educacional II; 

Trabalho de Curso I; 
Educação em Direitos 
Humanos; Educação e 
questões de gênero, 

sexualidade e diversidade 
sexual 

Luci Aparecida Souza 
Borges 

Mestre Horista Teorias da Educação; 
Currículo e Prática no 
Ensino de Jovens e 
Adultos; Educação e 

Tecnologias; Trabalho 
Pedagógico em Espaços 

de Educação não Formais 

Maria de Lourdes 
Pinheiro 

Doutora Parcial História da Educação I; 
História da Educação II 
Métodos e Técnicas de 

Pesquisa; Ensino de 
História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e 

Indígena 

Neila Maria de 
Oliveira 

Especialista Horista Didática; Fundamentos e 
Metodologia da Geografia e 
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História; Estágio 
Supervisionado I – 

Docência na Educação 
Infantil; Estágio 

Supervisionado II – 
Docência nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental; 
Estágio supervisionado III – 

EJA, Formação de 
Professores e Educação 

profissional em Ambientes 
Escolares e/ou Não 
Escolares; Estágio 

Supervisionado IV – 
Gestão Educacional,  

Coordenação Pedagógica e 
Inspeção Escolar; Estágio 

Supervisionado V – 
Educação Não Formal 

Renata Aparecida de 
Araújo 

Mestre Horista Português; Leitura e 
Produção de Textos; 

Fundamentos e 
Metodologia da Língua 

Portuguesa 

Renata Cristina 
Domingos de Souza 

Lima 

Mestre Parcial Educação especial na 
perspectiva da educação 
inclusiva; A escola e o 
fracasso escolar;  

Fonte: Secretaria FAMA 

 

Os dados ilustrados na Tabela 05 indicam que o corpo docente do curso de 

graduação em Pedagogia da Faculdade Aldete Maria Alves, com projeção até ao 

oitavo período, é constituído de 14 (quatorze) Professores, sendo 05 (cinco) 

Especialistas, 06 (seis) Mestres e 03 (três) Doutores. 
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Figura 03: Titulação do corpo docente para curso de graduação em Pedagogia 

 
 

 
No que tange ao regime de trabalho do corpo docente temos 07 docentes em 

regime horista, 05 docentes em regime parcial, 02 docentes em regime integral. 

 

 
Figura 04: Regime de trabalho docentes do curso de graduação em Pedagogia 

 
 

13.3 Núcleo Docente Estruturante: NDE 
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São os professores responsáveis pela reelaboração do projeto 

pedagógico do curso de Pedagogia, assim como a sua implementação, 

desenvolvimento e avaliação. A Tabela 06 mostra os docentes que compõem o NDE. 

 
 

Tabela 06 - Composição do NDE 
 

DOCENTES TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Ana Paula Pereira Arantes Mestre Integral 

Janaina de Fatima Castro 

Caneguim 
Doutora 

Integral 

Maria de Lourdes Pinheiro Doutora Parcial 

Eliane Rufino Oliveira Especialista Parcial 

Renata Cristina Domingos 

de Souza Lima 
Mestre 

Parcial 

Fonte: Secretaria FAMA 

 

13.3.1 Regime de Trabalho 
 

Os professores são contratados pela Mantenedora, por indicação da 

Coordenação de curso e aprovação da Diretoria da Faculdade, segundo o regime 

das leis trabalhistas e na forma prevista no Regimento Interno e no Plano de Carreira 

Docente. 

 

Os regimes de trabalhos dos docentes de ensino superior contratados 

pela Instituição Ituramense de Ensino Superior são os seguintes: 

I. HORISTA – número de horas-aula semanais acrescidas de 1/6 relativos 

ao DSR + 20% para efeito de desempenho de atividades extraclasse; 

II.TEMPO PARCIAL  - 12 ou mais horas semanais de trabalho, reservado 

25% deste tempo para atividades de avaliação, planejamento, extensão e pesquisa 

III.TEMPO INTEGRAL – 40 horas semanais de trabalho, reservado 50% 

deste tempo para atividades de avaliação, planejamento, extensão e pesquisa; 
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13.3.2 Estímulos e Incentivos Profissionais 
 

Objetivando a contínua capacitação do corpo docente existe o Programa 

de Bolsa Auxilio para Cursos de Mestrado ou Doutorado em áreas de conhecimento 

de interesse da instituição.  Semestralmente, nos meses de maio e de outubro, a 

Direção Geral da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, com base em informações 

das coordenações de cursos, prepara e submete à mantenedora uma proposta de 

bolsas auxílio (quantidade – valor) que ofereça condições de ampliar os escores de 

titulações da instituição em face dos critérios de avaliação do Ministério de Educação 

– MEC e dos requisitos de qualidade estabelecidos para o monitoramento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

13.3.3 Núcleo de Apoio Pedagógico 
 

O NAP tem por finalidade apoiar os docentes em sua qualificação didático-

pedagógica, tendo vista a qualidade do ensino ministrado pela FAMA no cumprimento 

de sua missão e das visões dela decorrentes.  

O apoio docente desenvolvido pelo NAP visa complementar e aprofundar os 

conhecimentos em didática e em metodologia do ensino superior, capacitando os 

professores para o melhor desempenho das suas ações em sala de aula 

 

13.4 Núcleo de Apoio ao Discente 

 

Tem como objetivo proporcionar aos discentes, serviços e programas 

assistenciais desenvolvidos, por iniciativa própria ou mediante convênios firmados 

com entidades especializadas.  

Estes serviços consistem em:  

a. apoio psicopedagógico; 

b. intermediação e viabilização de estágios curriculares e 

extracurriculares;  

c. bolsas de estudo; 

d. bolsas de pesquisa; 

e. apoio às atividades de extensão;  
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f. nivelamento;  

g. monitoria. 

 

13.5 Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos (NAID) 

 

O NAID deve garantir o atendimento ao Estudante com Deficiências, 

limitações, superdotações e com Transtorno do Espectro Autista, prevendo o 

desenvolvimento de ações voltadas para o acesso, para a permanência e para 

qualidade do ensino oferecidos aos estudantes matriculados na Instituição e aos seus 

colaboradores.  

O NAID deverá garantir que a infraestrutura da instituição esteja adequada 

para permitir a locomoção para pessoas com mobilidade reduzida, adaptação de 

sanitários, bebedouros e sinalização tátil e em braile compatível para pessoas com 

deficiência visual, de forma que o estudante, professores e demais funcionários 

tenham acesso a todos os espaços institucionais.  

Ao NAID caberá promover ações de difusão dos Direitos Humanos, como 

processo dinâmico, multidimensional, que envolva toda a comunidade acadêmica e 

que dissemine a necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana.  

O Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos - NAID será 

designado por Portaria do Diretor-Geral e terá a seguinte composição:  

I. Diretor Geral;  

II. Coordenador da CPA;  

III. Um representante dos Coordenadores;  

IV. Um representante do corpo técnico-administrativo.  

O NAID se reunirá, ordinariamente, uma vez, por semestre, 

preferencialmente antes do início do período letivo, para deliberar sobre 

procedimentos a serem adotados em caso de matrícula de alunos com deficiências, 

limitações, superdotações ou com Transtorno do Espectro Autista e 

extraordinariamente, sempre que necessário.  

 

13.6 Recursos de Infraestrutura  
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Os recursos de infraestrutura para a implementação deste projeto 

pedagógico deverão ser especificados detalhadamente pelo Colegiado e professores 

do curso.  Entretanto, apresenta-se a seguir os recursos mínimos necessários:  

 

13.6.1 Laboratório de Informática 

Espaço físico: 

• Área mínima de 50,00 m2 

Séries de Utilização no curso: 

1, 4, 6 e 7 – Demais componentes quando 

solicitado 

Quantidade: 03 

Componentes específicos:  

• Todos 

Equipamentos básicos: 

• 03 Laboratórios contendo cada 54 computadores no Lab. I e 42 computadores no 

Lab. II para alunos(ligadas em rede) e 01 bancada para o docente instalar o 

notebook com conexão ao projetor (Datashow).  

Mobiliário: 

• 01 mesa e 01 cadeira por computador, quadro branco e projetor 
 

13.6.2 Sala de Aula 
Espaço físico: 

• Área mínima de 50,00 m2 

Séries de Utilização no curso: 

1 a 08 

Quantidade: 02 

Componentes específicos:       

• Todos 

Equipamentos básicos: 

• Infraestrutura para aulas teóricas – data-show com computador  

Mobiliário: 

• 01 mesa e 01 cadeira, 80 cadeiras universitárias, quadro branco. 
 

 

1.6.3 Brinquedoteca 

Espaço físico: 80,83 m2 

Curso/Séries de Utilização: 

Pedagogia - 1 ao 8 períodos 

 

Quantidade:    01 

Componentes específicos:       

• Todos 

Equipamentos básicos: 

 • 01 TV 29 polegadas  

  • 01 aparelho reprodutor de DVD  

  • Jogo pedagógicos  
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Mobiliário: 

• 05 mesas 

• 20 cadeiras 

• 01 armário 

• 01 estante 

• 01 espelho 

 

 
Além dos recursos anteriores, outros, de uso genérico e didático, devem 

estar disponíveis em número suficiente, como: retroprojetores, projetores multimídia, 

televisores, aparelhos de som, assessórios, etc. Além de biblioteca que contenha 

acervo com as obras indicadas nos planos de ensino, acesso a redes e periódicos 

específicos da área. 

 

13.7 Biblioteca e Acervo 

 
 O espaço físico destinado a Biblioteca deverá abranger área mínima de 

300 m2. Estarão à disposição dos alunos os seguintes serviços: seção de referência, 

seção de circulação e empréstimo, seção de processamento técnico, sala de leitura 

informal, cabinas individuais, acervo geral, seção de periódicos, cabina com recursos 

audiovisuais (individuais ou não) e mapoteca, obras de referência e reprografia. 

Para a catalogação do acervo nas normas dos serviços bibliográficos 

será utilizado sistema próprio para automatização de bibliotecas. 

A rede de processamento terá, no início, composição mínima de 02 

computadores para o apoio administrativo, 03 para usuários em atividades de 

pesquisa bibliográfica "on line" e em “CD-ROM”, uma unidade para referência-s 

bibliográficas, uma unidade para empréstimo e três unidade para acesso à Internet.  

A Biblioteca facultará ao usuário o livre acesso ao acervo e realizará 

empréstimos domiciliares a todos os usuários cadastrados. Estarão disponíveis para 

empréstimo todas as obras do acervo geral e fitas de vídeo, os CDs-ROM e os 

disquetes. Algumas obras só poderão ser consultadas no recinto da Biblioteca, como: 

as de referência, os livros-texto que só possuem um exemplar, a coletânea de leis e 

normas técnicas, os mapas e os periódicos.  

A Biblioteca prestará aos usuários os seguintes serviços: 
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• Consulta local: 

Auxílio à pesquisa e orientação aos usuários, possibilitando-lhes a 

recuperação e acesso às informações desejadas; 

• Levantamento bibliográfico: 

Listagem de referências sobre temas específicos, de acordo com as 

necessidades dos usuários; 

• Normalização de trabalhos científicos:  

Assistência ao usuário na utilização de normas da ABNT para 

apresentação de trabalhos técnico-científicos. 

Serão programados, periodicamente, os acompanhamentos a grupos de 

usuários da Biblioteca, fornecendo-lhes orientação sobre cada seção e serviços 

prestados. Os horários de funcionamento da biblioteca seguirão os estabelecidos 

pela FAMA.   

A atualização do acervo será feita de acordo com as indicações nos 

planos de ensino e através da solicitação de professores com o ciente da 

coordenação do curso.  

 A quantidade e qualificação técnica dos servidores para atendimento 

exclusivo ao curso, nos quatro primeiros semestres são: 1 bibliotecária de nível 

superior e 02 auxiliares de biblioteca, com nível médio completo. 

 

13.8 Programas de Bolsas de Estudo para Discentes - 

 

• Isenção temporária de Taxas 

A INSTITUES oferece a isenção temporária de taxa de inscrição do Processo 

Seletivo para ingresso nos cursos de graduação. 

 

• Programa de Bolsas de Estudo e Descontos de Mensalidade 

É o programa que trata e regulamenta a concessão de Bolsas de Estudos 

para Cursos de Graduação e Pós-Graduação para alunos, ex-alunos e técnico-

administrativo ou dependentes dos docentes e técnico-administrativo da Instituição.  
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Com a expectativa de dar sustentabilidade na permanência de alunos de 

baixa renda no curso, a FAMA participa dos programas instituídos pelo Governo 

Federal, como:  

 

• Programa Universidade para Todos – PROUNI, que foi criado pela Lei nº 

11.096/2005, e tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições 

privadas de educação superior. 

 

• Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –FIES, que é 

destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não 

têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam 

regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no 

Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, 

conforme legislação em vigor. 

 

13.9 Programa de Monitoria 

 

 Através da Resolução Normativa no 03/2007, a Faculdade Aldete Maria 

Alves – FAMA, normatiza o Programa de Monitoria da Faculdade Aldete Maria Alves: 

O Conselho de Coordenação da Faculdade Aldete Maria Alves (FAMA), no uso das 

atribuições que lhe são conferidas resolve que: 

a. A função do monitor será exercida por estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação, classificados em processo seletivo, 

realizado pela Coordenação do curso a que se vincule o componente objeto 

da seleção. 

b. O Programa de Monitoria da Faculdade FAMA abrangerá dois tipos de 

monitores: o remunerado e o voluntário; 

c. O monitor exercerá suas atividades sob a orientação do professor 

designado pela Coordenação de curso. 

d. O monitor desempenhará suas funções em regime de 16 (dezesseis) horas 

semanais, sem vínculo empregatício com a Faculdade FAMA; 

http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&id=23&Itemid=134
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e. Ao monitor remunerado será concedida a bolsa mensal pela Instituição 

Ituramense de Ensino superior, mantenedora da Faculdade FAMA, cujo 

valor será estabelecido face à disponibilidade de verba anual destinada ao 

programa; 

f. As atividades do monitor não poderão coincidir com suas obrigações 

acadêmicas em função dos componentes em que estiver matriculado ou 

com as obrigações de colaborador-aluno. 

g. Cada Coordenação de curso elaborará um Plano Anual de Monitoria, que 

será encaminhado à Direção Acadêmica, em data prevista no Calendário 

Acadêmico. 

h. O Plano anual de Monitoria proporá as vagas necessárias, levando em 

consideração, na justificativa, o número de professores por turma, o 

número de alunos por componente, o número de turmas por componente 

e as peculiaridades do ensino. 

 São atribuições do aluno monitor: 

i. constituir elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da 

aprendizagem; 

j. auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório; 

k. auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando 

dúvidas em atividades de classe e/ou laboratório; 

l. participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento no 

componente, como revisão de texto, resenhas bibliográficas e outras. 

 Fica vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer 

atividades administrativas. 

 São obrigações do aluno monitor: 

a. exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado juntamente 

com o professor orientador; 

b. cumprir 04 (quatro) horas semanais de atividades de monitoria, conforme 

horários preestabelecidos com o seu orientador; 

c. manter endereço residencial atualizado na secretaria da Faculdade; 
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d. prestar frequência mensal, em formulário próprio, e relatório semestral de 

suas atividades; 

e. entregar ao professor orientador, no início de cada período, confirmação 

de matrícula; 

 São atribuições do Professor Orientador: 

a. orientar o monitor em suas atividades para o perfeito desempenho de suas 

tarefas; 

b. estimular o monitor a participar de atividades que propiciem seu 

aprimoramento no componente; 

c. avaliar o desempenho do monitor; 

d. elaborar o Plano de Orientação do componente curricular, que deverá levar 

em consideração os seguintes itens: definição das atribuições; objetivos a 

serem alcançados; atividades específicas destinadas ao treinamento do 

pré-docente; cronograma de acompanhamento; metodologias a serem 

utilizadas; e avaliação do desempenho do monitor. 

e. encaminhar à Coordenação de Curso e à Direção Acadêmica o plano de 

orientação de componente no mínimo 30 dias antes da publicação do 

edital. 

f. encaminhar a frequência do monitor à Coordenação de Curso até o dia 05 

de cada mês, para posterior emissão de folha de pagamento de Bolsa de 

Monitoria. 

 O candidato a monitor deverá tomar conhecimento, no ato da inscrição 

à prova de seleção, do plano de orientação a ser desenvolvido nos componentes 

correspondentes. 

Os monitores poderão atuar como intérpretes de deficientes auditivos, 

desde que comprovem via certificado, possuir curso de Libras no ato da inscrição 

para monitoria. 

Parágrafo único – Aos monitores que atuam como intérpretes de 

deficientes auditivos ficam dispensados a exigência de professor orientador. 

 A Coordenação do Programa de Monitoria ficará a cargo da Comissão 

de Monitoria que será constituída pelo Diretor Acadêmico, pelos coordenadores de 
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curso de graduação e por 02 (dois) professores da Faculdade FAMA eleitos por seus 

pares. 

 A Presidência da Comissão de Monitoria será exercida pelo Diretor 

Acadêmico; 

 O mandato da Comissão de Monitoria será de 02 (dois) anos para os 

professores; 

 Caberá à Comissão de Monitoria: 

a. apreciar e aprovar os Planos Anuais de Monitoria elaborados pelos 

Coordenadores de curso de graduação; 

b. propor o número total de vagas para o Programa de Monitoria, levando em 

consideração os Planos Anuais de Monitoria, assim como a disponibilidade 

de verba anual destinada ao programa; 

c. promover a distribuição das vagas de monitoria por Curso; 

d. autorizar a publicação de editais, mediante análise dos Planos de 

Orientação submetidos pelos orientadores através da Coordenação de 

curso, para a realização de provas seletivas e homologar os resultados 

finais; 

e. Indicar os estudantes a serem contemplados com bolsas de monitoria; 

f. acompanhar e avaliar a execução dos Planos Anuais de Monitoria e Planos 

de Orientação de Componentes. 

 A seleção de monitores será realizada anualmente em prazo previsto 

no Calendário Acadêmico e terá validade de um ano letivo. 

 A divulgação do processo seletivo será feita pela Coordenação de 

Curso, através de Edital afixado em local apropriado, pelo prazo mínimo de 10 (dez) 

dias antes do início das provas, do qual constarão obrigatoriamente:  

g. os requisitos estabelecidos pelo Curso; 

h. o(s) programa(s) dos componentes objeto da seleção, exceto para 

monitores intérpretes – Libras; 

i. os critérios estabelecidos para os casos de empate; 

j. as datas e os locais da realização das provas e outros esclarecimentos 

julgados necessários; 
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k. o Plano de Orientação correspondente ao componente, exceto para 

monitores intérpretes – Libras; 

 Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá comprovar, 

entre outros requisitos estabelecidos pelo Curso: 

l. ter cursado com aproveitamento o mínimo de 01 (um) ano letivo, exceto 

para monitores intérpretes – Libras; 

m. ter cursado o(s) componente(s) objeto da monitoria ou sua(s) 

equivalente(s) e nelas obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) e não ter 

coeficiente de rendimento inferior a 5,0 (cinco); 

n. comprovar disponibilidade de tempo para exercer a monitoria, 

apresentando em anexo a devida declaração; 

 O processo seletivo só poderá ser realizado fora do período estipulado 

no Calendário Acadêmico, mediante autorização da Comissão de Monitoria, à vista 

de justificativa apresentada pelo Coordenador de Curso. 

 A seleção dos candidatos será feita por uma comissão examinadora, 

formada por 2 (dois) professores, designada pelo curso a que o(s) componente(s) 

estiver(em) vinculada(s). 

 A coordenação de curso encaminhará à Direção Acadêmica a Ata de 

Seleção, na qual constarão os candidatos aprovados por ordem de classificação. 

 No exame dos candidatos serão obedecidos os seguintes critérios: 

a. na prova escrita será avaliado o domínio do conteúdo do(s) componente(s) 

na(s) qual(is) o monitor irá atuar, cabendo a cada examinador atribuir uma 

nota de zero a 10; 

b. na análise do histórico escolar, serão considerados os requisitos 

constantes do art.90, parágrafo 20, cabendo a cada examinador atribuir-

lhes uma nota de zero a 10. Este item pode ser dispensado no caso de 

seleção de monitor interprete de Libras, devendo neste caso verificar o 

aproveitamento em curso específico. 

c. a nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas conferidas 

pelos examinadores; 

d. a nota final do candidato será a média aritmética das notas finais da 

avaliação prevista no inciso III; 
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e. será considerado aprovado no concurso o candidato que conseguir nota 

igual ou superior a 7,0 em cada uma das duas avaliações; 

f. no caso de candidatos com notas finais iguais, terá preferência aquele que 

tiver cursado maior número de créditos; persistindo o empate, aquele que 

apresentar maior coeficiente de rendimento; 

g. a divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação, 

dando-se conhecimento das notas de cada examinador em cada avaliação 

e da nota final, com a respectiva classificação, através da ata da seleção. 

 Ao aluno monitor será permitido o exercício da monitoria por no máximo 

02 (dois) anos letivos, consecutivos ou não, num mesmo componente curricular ou 

em componentes diferentes, remunerada ou voluntária. 

 É vedada a acumulação da Bolsa de Monitoria com qualquer 

modalidade de bolsas internas. 

 Ao término de cada ano letivo, os monitores deverão apresentar 

relatório de atividades, com o parecer do Professor Orientador, que deverá ser 

referendado pelo Coordenador de Curso e encaminhado à Direção 

Acadêmica/Comissão de Monitoria para ser avaliado. 

 A dispensa das funções de monitor será concedida pela Comissão de 

Monitoria, diante das razões apresentadas pelo professor Orientador/Coordenador 

de Curso ou a pedido do próprio aluno monitor. 

 A substituição do monitor desistente só será possível até no máximo 30 

dias após a publicação da Portaria. 

 O monitor dispensado pelo não cumprimento das normas do programa 

de  monitoria não poderá se inscrever em novo exame de seleção. 

 O certificado será expedido pela Direção Acadêmica, mediante 

solicitação do monitor, obedecendo aos seguintes critérios: 

 a) frequência mínima de 75%; 

 b) apresentação do Relatório de Atividades; 

 c) avaliação do Professor Orientador, exceto para monitores intérpretes em 

Libras; 

 d) avaliação do Coordenador de Curso. 
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 Os alunos não contemplados com a Bolsa, e que estão participando do 

Programa de Monitoria como voluntários, estão sujeitos as mesmas normas. 

 A Comissão de Monitoria poderá baixar atos complementares a estas 

normas. 

 

13.10 Programa de Nivelamento 

 

O nivelamento na instituição se concretizará através de 03 fases:  

1- Fase da triagem: A fase de triagem dos ingressantes com 

necessidades de nivelamento e diagnóstico destas necessidades se iniciará na 

primeira semana de aula do primeiro semestre letivo e se estenderá até o final do 

primeiro mês do ano letivo. 

Compete ao Coordenador de Curso o planejamento e a coordenação das 

ações que conduzam à triagem dos ingressantes e ao diagnóstico de suas 

necessidades no(s) curso(s) que coordena. Os trabalhos de triagem e diagnóstico 

ocorrerão de forma concomitante às aulas previstas para o período.  

2 - Fase de Planejamento Coordenado de ações de nivelamento: Na fase 

de planejamento, os Coordenadores de Curso se reunirão e planejarão de forma 

conjunta, visando à racionalização de ações, o nivelamento na Faculdade como um 

todo. 

As ações serão programadas para ocorrerem no primeiro e/ou no 

segundo semestre do primeiro ano letivo. Exemplo destas ações é o oferecimento de 

componentes, oficinas, cursos, tutoriais, estudos dirigidos entre outras.  

3 - Fase de execução das ações de nivelamento: Na fase de execução 

das ações de nivelamento, os alunos deverão participar das atividades planejadas. 

Independentemente da modalidade da ação de nivelamento prevista, os alunos 

participantes serão avaliados quanto ao seu aprendizado. 

 

13.11  Projeto de Acompanhamento de Egressos 

  

O Programa de Acompanhamento do Egresso da FAMA tem como objetivo 

promover avaliação constante dos profissionais formados pela Faculdade, para lhes 
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oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional e formação permanente, 

além é claro, de acompanhar sua inserção no mercado de trabalho, detectando os 

sucessos e as dificuldades enfrentadas na carreira profissional. 

A responsabilidade pela operacionalização do Programa de 

Acompanhamento de Egressos da FAMA é da Direção Geral e da CPA – Comissão 

Própria de Avaliação. 

Para atingir os objetivos propostos, a Direção Geral, em conjunto com a CPA, 

deverá implantar e operacionalizar os seguintes mecanismos: 

a) Banco de Dados Atualizado dos Egressos 

Os calouros, quando do Processo Seletivo, deverão responder um 

questionário socioeconômico, a fim de colhermos as informações sobre sua atuação 

no mercado de trabalho e renda percebida, além de outras questões que definem seu 

perfil. 

Depois de formado, o ex-aluno deverá preencher um questionário no site da 

FAMA, a fim de colhermos informações pessoais (nome, endereço, telefone, e-mail, 

local de trabalho, etc.), informações acadêmicas (curso que cursou, ano de 

conclusão, formação pós-graduação, etc.), informações sobre a atuação profissional, 

avaliação sobre o curso realizado dentre outras. 

b) Endereço Eletrônico  

Criação do endereço eletrônico específico como canal para o ex-aluno poder 

sanar suas dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões e críticas. 

O responsável pelo endereço eletrônico e encaminhamento das questões, 

bem como acompanhamento das respostas é a Direção Geral, sempre com a 

supervisão e apoio da CPA. 

c) Promoção de Encontros, Cursos de Extensão, Seminários, 

Reciclagem e Palestras de Cunho Técnico Profissional 

As Coordenações dos Cursos deverão promover Encontros, Cursos de 

Extensão, Seminários, Reciclagem e Palestras, de cunho técnico-profissional, entre 

outros, para atender as necessidades dos ex-alunos da FAMA, promovendo seu 

aperfeiçoamento profissional e momento de interação com colegas de profissão e 

networking. 
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Todos os Eventos abertos aos alunos e público em geral também deverão 

ser divulgados aos ex-alunos da Faculdade. 

d) Acompanhamento junto às Empresas 

A Direção Geral deverá elaborar, juntamente com a CPA, e aplicar às 

empresas da cidade de Iturama, um questionário com a finalidade de colhermos as 

seguintes informações: 

• critérios de seleção e de contratação adotados; 

• perfil do profissional desejado; 

• dificuldades encontradas ou deficiências mais encontradas; 

• formação desejada. 

e) Acompanhamento junto aos Conselhos Profissionais e Concursos 

A Coordenação do Curso deverá acompanhar os resultados dos Concursos 

e Exames de Conselhos Profissionais, quando houver, com a finalidade de identificar 

ex-alunos da FAMA. 

Para isso a Secretaria deverá manter a Coordenação atualizada com a lista 

de formandos de cada turma. 

O resultado deverá ser encaminhado à Direção Geral da FAMA, para 

acompanhamento e divulgação, quando for o caso. 

f) Atualização dos ex-alunos com relação às atividades da Faculdade 

A Coordenação de Curso deverá manter os ex-alunos atualizados sobre as 

atividades ocorridas na Faculdade, por meio de e-mail, atualização do site e envio do 

Jornal da Faculdade aos ex-alunos, sistematicamente. 

g) Bolsas para cursos de Pós-Graduação 

A Direção Geral deverá manter os ex-alunos atualizados sobre as novas 

turmas de Pós-Graduação da FAMA com a informação da Política de Bolsas aos ex-

alunos. 

 

13.12  Sistema de Avaliação Institucional 

 

13.12.1 Auto avaliação da IES 
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Conforme estabelece a Portaria INEP nº 2.051/04, de 9 de julho de 2004, que 

regulamenta a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, é atribuição da Comissão Própria 

de Avaliação, a coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, com 

autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição de educação superior.  

A Faculdade Aldete Maria Alves- FAMA, fundamentada pela Portaria nº. 

2.051/04 criou a Comissão Própria de Avaliação – CPA, na finalidade de realizar uma 

avaliação interna desta IES.  

A Avaliação Institucional (auto avaliação) constitui-se em um estudo proposto 

pela Faculdade Aldete Maria Alves- FAMA, no intuito de conhecer melhor o 

desempenho das suas atividades curriculares dos Cursos de graduação e pós 

graduação, atividades extracurriculares propostas pelas Coordenações de Cursos, 

assim como avaliar a gestão institucional, o corpo docente e discente, o pessoal 

técnico-administrativo, a infraestrutura, a produção acadêmico-científica, as 

atividades de extensão e ações de intervenção social.   

A avaliação surge como uma das mais ricas oportunidades para redefinir ou 

reafirmar a missão institucional e seus valores, revelando-se excelente exercício 

formativo para a comunidade acadêmica que passa a se responsabilizar pelo uso dos 

resultados. 

A avaliação interna da FAMA é desenvolvida seguindo as diretrizes propostas 

pelo SINAES realizando sua auto avaliação, a partir das dimensões a seguir: 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. A política para o ensino de graduação e  pós-graduação, a extensão e 

as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, de monitoria e demais modalidades; 

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural; 

IV. A comunicação com a sociedade; 
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V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

VI. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 

VII. Infraestrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação; 

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto avaliação institucional; 

IX. Políticas de atendimento aos estudantes; 

X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

XI. A avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos estudantes e 

sua influência nas ações institucionais 

 

13.12.2 Composição 
 

A CPA está estruturada e é composta pelos seguintes membros: 

I. Representante da Direção: 

a) Randall Freitas Stábile (Vice Presidente) 

b) Ana Paula Pereira Arantes (suplente) 

 

II. Representantes do corpo docente: 

a) Bácima Eliana Alves Simão  

b) Érica Cristina Molina dos Santos (Presidente) 

c) Eliel Ribeiro de Carvalho (suplente) 

d) Janaína de Fátima Castro Caneguim (suplente) 

 

III. Representantes do corpo discente: 

a) Pedro Henrique Ribeiro Silva 

b) Márcia Regina Siqueira Bácoli 
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c) Andrezza Morais Sales (suplente) 

d) Criscya Silva Guimaraes (suplente) 

 

IV. Representantes de alunos egressos, indicado pelo Diretor Geral: 

a) Gabriela Aparecida Tavares  

b) Paula Regina Gracini de Souza 

c) Herika Santos Laureano Baleeiro (suplente) 

d) Simone Freitas Lio (suplente) 

 

V. Representante do corpo técnico-administrativo: 

a) Iolanda Silva Borges 

b) Mirela Caneguim 

c) Sandra Aparecida de Freitas Leite  (suplente) 

d) Caroline Freitas Stábile (suplente) 

 

VI. Representante da sociedade civil organizada: 

a) Vilmar Alves de Arantes 

b)  Dulcinéia Regina Câmara 

c) Edna Pereira Oliveira (suplente) 

d)  Fátima Alves Mafra (suplente) 

 

13.12.3 Avaliação Interna 
 

No contexto atual, a Avaliação Institucional é uma realidade no campo 

das políticas universitárias, dos governos e de vários organismos internacionais de 

financiamento da educação, e uma das necessidades estruturais do Ensino Superior 

Brasileiro. 

A avaliação surge como uma das mais ricas oportunidades para redefinir 

ou reafirmar a missão institucional e seus valores, revelando-se excelente exercício 

formativo para a comunidade acadêmica que passa a se responsabilizar pelo uso dos 

resultados. 

Todas as necessidades advindas da Avaliação Institucional devem 

sempre, desencadear estudos, reflexões e propostas numa busca de modelos e 
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programas educacionais apropriados, que estejam em consonância com o contexto 

a que se destina e voltados para a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, visando à construção de um conceito de qualidade de ensino mais 

condizente com a pós-modernidade.  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

norteia a avaliação do Ensino Superior Brasileiro dentro de três processos 

diferenciados, a saber: 

Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES); 

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); 

Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Como parte de um mesmo sistema de avaliação, cada um destes 

processos é desenvolvido em situações e momentos distintos, fazendo uso de 

instrumentos próprios, mas articulados entre si. 

No que tange a Avaliação das Instituições de Educação Superior, a 

Portaria nº 2.051/04, que regulamenta o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior, estabelece que cada instituição de ensino crie comissões 

próprias para realizar a autoavaliação desta instituição, neste sentido a Faculdade 

Aldete Maria Alves - FAMA, criou em 2004, através da Portaria 04/04 a Comissão 

Permanente de Avaliação – CPA FAMA, com o objetivo de realizar uma 

autoavaliação desta IES.  

Esta autoavaliação constitui-se em um estudo no intuito de identificar as 

fragilidades e potencialidades de cada uma das dimensões abaixo, assim como 

propor as melhorias necessárias.   

Dimensões analisadas no processo de autoavaliação: 

Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

Dimensão 2: A política para o ensino de graduação e pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização; 

Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição; 

Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo; 

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição; 
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Dimensão 7: Infraestrutura física; 

Dimensão 8: Planejamento e avaliação; 

Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 

Dimensão 11: A avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos 

estudantes e sua influência nas ações institucionais. 

A partir da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014, a CPA – FAMA 

desenvolveu sua avaliação com fundamento na nova organização das dimensões em 

torno dos 5 eixos, dividindo-os dentro de um triênio. 

 
Quadro 04 - Divisão dos eixos para desenvolvimento da auto avaliação da CPA-

FAMA. 

ANO 1  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 4: Políticas de Gestão Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

ANO 2  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 3: Políticas 

Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

ANO 3  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 1: Planejamento e 

Avaliação 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Dimensão 11: A avaliação de cursos e avaliação de 

desempenho dos estudantes e sua influência nas 

ações institucionais. 

Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 5: Infraestrutura Física Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Fonte: CPA FAMA. 

 

Entendemos que se faz necessário avaliar para conhecer bem quais são 

os avanços e quais são as deficiências da FAMA. É fundamental à instituição 

responder aos seguintes questionamentos: O que podemos e devemos manter? O 

que precisamos aperfeiçoar? O que precisamos mudar? Pois só encontrando estas 

respostas pode-se chegar a um crescimento qualitativo desta faculdade.  

 

13.12.4 Objetivos 
 
13.12.4.1 Objetivo Geral 

 

Possibilitar que os resultados obtidos forneçam os subsídios necessários 

à reflexão e revisão de políticas, programas e projetos que favoreçam os processos 

de gestão em todas as instâncias. 

 

13.12.4.2 Objetivos Específicos 
 

Avaliação da Faculdade 

• Apontar aspectos frágeis e fortes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); da comunicação social da IES; das políticas de pessoal, 

de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo; da 

organização e gestão da instituição; do planejamento da  auto-avaliação e 

meta-avaliação; as políticas de atendimento aos estudantes; a  

sustentabilidade financeira da IES, traçando um perfil da FAMA. 

 

Avaliação das Políticas Pedagógicas 

• Verificar a relação das práticas pedagógicas com a Missão e com 

o Plano de Desenvolvimento Institucional da FAMA; a política para o 

ensino, a pesquisa, a pós- graduação, a extensão e a responsabilidade 

social da instituição. 

 



 

 

 

 

114 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Avaliação do Discente 

• Detectar evidências que permitirão nortear procedimentos para a 

tomada de decisões visando a aperfeiçoar: a qualidade dos cursos de 

graduação e pós-graduação, assim como a qualidade do  atendimento aos 

alunos e egressos. 

 

Avaliação do Docente 

• Identificar aspectos que evidenciem a competência e o 

desempenho do docente nas  suas diversas atribuições no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

Avaliação da Infraestrutura 

• Verificar se as condições da infraestrutura e serviços disponíveis 

nas unidades, na biblioteca, no laboratório de informática e no núcleo de 

práticas. 

 

Avaliação da Intervenção Social 

• Coletar dados acerca da intervenção social da FAMA no que se 

refere aos projetos  desenvolvidos e serviços prestados que resultam na  

melhoria da qualidade de vida da comunidade externa, seja do ponto de 

vista  econômico, social, ambiental, cultural ou artístico. 

 

13.12.5 Metodologia 
 

A Avaliação será essencialmente qualitativa. Todavia, buscar-se-á a 

conjugação dos benefícios desta com os da abordagem quantitativa e a pesquisa 

documental, por intermédio da consulta e análise de dados secundários existentes 

na FAMA. A abordagem qualitativa pressupõe a utilização de técnicas e instrumentos 

que darão informações mais profundas e úteis à avaliação, bem como facilitarão uma 

maior participação de indivíduos envolvidos, tornando o próprio ato de avaliar um 

momento intencionalmente pedagógico e de potencialização dos recursos humanos. 

Para Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa “tem o ambiente natural 

como fonte de dados e supõe o contato direto e prolongado do pesquisador”. Essa 
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característica decorre do fato de que os fenômenos ocorrem naturalmente e são 

influenciados pelo contexto onde estão inseridos, sendo assim, compreender as 

circunstâncias particulares de um determinado objeto é essencial para o 

desenvolvimento da investigação. 

Durante a pesquisa documental serão utilizados documentos e 

informações já existentes que possam colaborar, permitam comparar e/ou ampliar as 

conclusões/inferências obtidas na abordagem qualitativa. Os principais documentos 

a serem consultados durante a pesquisa documental são: o PDI, o PPI, os PPC’s, o 

Regimento e o Plano Anual de Ações.  

Outros documentos poderão ser consultados a partir da necessidade 

encontrada. Os dados secundários a serem considerados na análise dizem respeito 

aos indicadores quantitativos disponíveis sobre o perfil da IES hoje, nas dimensões 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão, tais como: número de publicações nacionais, 

horas dedicadas à pesquisa, número de projetos de extensão desenvolvidos, número 

de alunos matriculados, retenção/evasão, participação em eventos, cursos e 

treinamentos, número de servidores, custos administrativos, dentre outros. Ainda na 

abordagem quantitativa, para o processo de coleta de dados serão utilizados 

questionários previamente elaborados, como instrumento de coleta de dados. Estes 

questionários serão elaborados pela CPA tomando como referência as 11 dimensões 

explicitadas anteriormente. 

Os questionários serão disponibilizados para preenchimento no formato 

online, no endereço eletrônico www.facfama.edu.br. No período estipulado no 

cronograma e amplamente divulgado, os docentes, discentes, pessoal técnico-

administrativo e comunidade preencherão o questionário de forma voluntária.   

Posteriormente os resultados dos questionários serão tabulados e 

analisados pela CPA juntamente com os dados oriundos da pesquisa documental. O 

resultado desta análise é explicitado no Relatório Anual de Autoavaliação da FAMA. 

Este processo de autoavaliação é desenvolvido com a participação dos segmentos 

docentes, técnico-administrativos, estudantes, dirigentes e representantes da 

sociedade, sob a coordenação da CPA. 

Um processo de autoavaliação deste porte inclui, necessariamente, a 

negociação e a participação dos envolvidos tanto nas decisões relativas aos 

http://www.facfama.edu.br/
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indicadores previstos quanto ao que diz respeito à definição das medidas decorrentes 

dos resultados obtidos. O processo de autoavaliação, objeto desta proposta, foi 

desenvolvido em quatro etapas abrangendo o período de 2010 a 2012. 

 

13.12.5.1 Primeira Etapa: Sensibilização, preparação e divulgação 
 

Instituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), atendendo a 

Portaria 07/08 da FAMA: 

• Capacitação da Comissão Própria de Avaliação; 

• Planejamento das ações pelos membros da CPA e reuniões para 

acompanhar o desenvolvimento do projeto; 

• Apresentação do SINAES e do Projeto de Autoavaliação da FAMA ao 

CONSEPE para análise e aprovação. 

• Apresentação do SINAES e do Projeto de Autoavaliação da FAMA aos 

dirigentes e coordenadores da FAMA. 

• Apresentação do Projeto de Autoavaliação da FAMA à comunidade 

acadêmica, inclusive através do site www.facfama.edu.br; 

 

13.12.5.2 Segunda Etapa: Desenvolvimento 
 

Nesta etapa estão previstas as seguintes atividades: 

• Levantamento dos documentos oficiais que definem as políticas e 

prioridades da FAMA; 

• Levantamento das Resoluções da FAMA; 

• Organização dos dados estatísticos referente aos últimos 10 anos, em 

tabelas e gráficos de forma a visualização do desempenho da FAMA, neste 

período; 

• Estudo dos documentos oficiais identificando valores, concepções e sua 

coerência com o PDI,PPI e o Plano Anual de Atividades da FAMA; 

• Avaliação da docência, compreendendo autoavaliação do estudante, 

autoavaliação do docente, a avaliação do docente pelo discente e das 

condições de ensino, tendo periodicidade anual; 

http://www.facfama.edu.br/
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• Elaboração de relatórios parciais, tendo a dimensão ensino como eixo 

articulador das demais dimensões já citadas; 

Tabulação dos dados quantitativos e da análise dos documentos em um 

relatório parcial que servirá de base ao processo de autoavaliação a ser desenvolvido 

através de: seminários; fóruns; reuniões; oficinas de trabalho. 

  
13.12.5.3 Terceira Etapa: Autoavaliação 
 

Esta etapa contemplará as percepções dos atores envolvidos com a 

prática institucional e com representantes da sociedade. Será utilizada a abordagem 

qualitativa, através de oficinas e seminários, cujo ponto central é o debate em grupo, 

para a coleta de percepções, expectativas e desejos da comunidade universitária a 

respeito do papel e futuro da FAMA. Esta metodologia qualitativa/participante é 

versátil, pois é, ao mesmo tempo, um instrumento de coleta de dados e um 

instrumento de intervenção e participação das pessoas numa reflexão sistematizada 

sobre o que faz a Instituição, sempre contextualizando e situando nos propósitos da 

FAMA. Os sujeitos envolvidos neste processo são os discentes, os docentes e os 

demais colaboradores da FAMA. 

 

13.12.5.4 Quarta Etapa: Consolidação do Relatório Final de Autoavaliação. 
 

Os relatórios terão a seguinte estrutura: 

• Descrição da Instituição; 

• Destaque das principais características nas áreas fins e meio; 

• Descrição do processo de autoavaliação, sua metodologia, procedimentos 

e participantes; 

• Resultados da autoavaliação, analisando cada dimensão e suas inter-

relações, destacando os as potencialidades, fragilidades, proposições e 

medidas para correção de rumos da FAMA. 

• Apresentação e discussão dos resultados através de seminários 

envolvendo toda comunidade acadêmica. 

• Aprovação das proposições de políticas institucionais e medidas para 

aperfeiçoar o Plano de Desenvolvimento Institucional. 
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• Encaminhamento aos colegiados da FAMA e ao MEC/INEP. 

• Publicação dos resultados da autoavaliação no Site institucional e nos 

murais da FAMA. 

 
13.12.6 Recursos 
 
13.12.6.1 Humanos: 
 

Para a realização do Projeto de autoavaliação contar-se-á com: Os 

integrantes da Comissão Própria de Avaliação: direção, coordenação de curso de 

graduação e pós graduação, coordenação de pesquisa e extensão, docentes e 

discentes, técnicos administrativos, comunidade externa. 

 

13.12.6.2 Materiais: 
 

A FAMA coloca a disposição dos executores do Projeto de Autoavaliação 

institucional uma sala equipada com mobiliário e recursos adequados ao 

desenvolvimento do trabalho, além da sala de reunião na Unidade Central.  
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com relação ao projeto pedagógico apresentado pode-se concluir que: 

 

a. Está fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do MEC, na 

Resolução Nº 01 de maio de 2006 para o curso de Pedagogia, Resolução 02 

de julho de 2015 para os cursos de licenciatura, e nos conceitos e valores 

relativos ao processo de formação técnico-educacional, que se consolidaram 

através das Comissões de Avaliação, quando das visitas à FAMA; 

 

b. O principal propósito deste projeto é a aprendizagem, que se reflete na busca 

contínua do conhecimento e da atualização profissional. Neste contexto, 

procura-se desenvolver nos alunos um conjunto de habilidades, competências 

e o domínio de conteúdos, além de envidar esforços para a formação de um 

perfil de egresso que atenda aos objetivos das atribuições profissionais e do 

curso; 

 

c. Apresenta matriz curricular integrada com conteúdos dinâmicos e coerentes, 

com a inserção como componente curricular e de atividades complementares 

que permitem ir além de horizontes de uma formação profissional meramente 

técnica, proporcionando uma formação sociocultural mais abrangente; 

 

d. Procurou-se privilegiar a redução do tempo em sala de aula, favorecendo a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de 

atividades complementares; 

 

e. Para verificar se o aluno efetivamente demonstrou as competências, 

habilidades e atitudes que se definiram nas etapas de consecução do curso, 

a avaliação dos mesmos é permanente e, além das avaliações institucionais, 

utiliza estratégias diversificadas de avaliação, de acordo com a proposta de 

cada componente curricular. 
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f. O curso é destinado aos concluintes do ensino médio com afinidade no 

conteúdo do curso e graduados de outras áreas e/ou técnicos, motivados na 

aquisição de conhecimentos específicos para fins profissionais; 

 

g. As formas de avaliação e as medidas de correção empregadas buscam 

garantir o cumprimento da aprendizagem antes, durante e após a realização 

de cada etapa da proposta. Para tanto, foram implantados mecanismos que 

possibilitem diagnosticar desvios na formação do aluno, fornecendo elementos 

para identificar as causas dos desvios e propondo providências que possam 

levá-lo a superar as deficiências; 

 

h. O Currículo Pleno do Curso de Graduação em Pedagogia será desenvolvido 

com carga horária total de 3.512 horas, no turno noturno.  

 

i. Em consonância com as diretrizes curriculares e como etapas integrantes da 

graduação foram implantadas, neste projeto, as realizações do Estágio 

Supervisionado e do Trabalho de Curso, que deverão ser realizadas sob a 

orientação da instituição na forma de um professor supervisor, envolvendo não 

só os aspectos humanos e técnicos da profissão, mas também o 

comprometimento social com o contexto do campo de estágio e projeto; 

 

j. Apresenta um Plano de apoio aos docentes através do Núcleo de Apoio 

Pedagógico – NAP, que permite melhorar a qualidade científico-pedagógica 

dos docentes de modo a garantir a excelência no desempenho das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; 

 

k. E, finalmente, na filosofia deste projeto pedagógico está implícita sua contínua 

reavaliação, uma vez que, como processo, deve incorporar as evoluções dos 

desafios intelectuais, filosóficos e éticos provenientes das exigências e 

necessidades impostas pela sociedade atual. 
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16 ANEXOS 

EMENTÁRIO – PEDAGOGIA 
  

 

EMENTÁRIO 

 

1º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: Introdução à Pedagogia  - Organização do Trabalho Pedagógico     

Carga Horária: 51 horas                     

EMENTA 

A construção do conhecimento pedagógico. A Pedagogia como ciência. Os grandes 

teóricos da Pedagogia. Objeto de estudo e métodos em Pedagogia. O Curso de 

Pedagogia: História e Diretrizes. As Ciências da Educação. A Pedagogia 

contemporânea. Atuação do pedagogo: áreas, atribuições e princípios éticos. 
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DISCIPLINA: Sociologia Geral 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

 Condições histórico-sociais e intelectuais do surgimento da Sociologia. O advento 

da sociedade moderna e a constituição da sociologia como ciência (Comte). A 

relação sociedade-indivíduo. As principais correntes sociológicas (Durkheim, Weber, 
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IANNI, Octavio. A sociologia global. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: Civilização 

Brasileira, 2005.  

KEM, Gustavo da Silva. Gilberto Freyre e Florestan Fernandes: o debate em torno da 

democracia racial no Brasil. Revista Historiador, n. 06, ano 06, p. 82-92, jan. 2014. 

Disponível em: <http://www.historialivre.com/revistahistoriador/seis/7gustavo.pdf>. 

LAKATOS, Eva Maria. Introdução à sociologia. São Paulo: Atlas, 1997.  

MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São Paulo - SP: Acadêmica, 1987.  

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à sociologia. 25. ed. São Paulo - SP: 

Ática, 2004. 

VILA NOVA, Sebastião. Introdução à sociologia. 6. ed. São Paulo - SP: Atlas, 2009.  

 

DISCIPLINA: Filosofia Geral 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

A Filosofia como indagação essencial e fundamental à história humana. As principais 

correntes filosóficas (idealismo, materialismo, escolástica, racionalismo, empirismo, 

pragmatismo, fenomenologia, existencialismo e pós-modernismo). A realidade em 

forma conceitual. A razão, o conhecimento e a verdade. Ética, cidadania e moral. 

Filosofia política: estado, poder e soberania. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 

introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2009.   

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2014.   

PRADO JÚNIOR, Caio. O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense, 2000.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BUZZI, Arcângelo R. Filosofia para principiantes: a existência humana no mundo. 

14. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.  

CABRAL, Cleides Antonio. Filosofia. São Paulo - SP: Pillares, 2006.  

GALLO, Sílvio. Ética e cidadania - caminhos da filosofia: elementos para o ensino 

de filosofia. 16. ed. Campinas, SP: Papirus, 2008.  
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KONDER, Leandro. O futuro da filosofia da práxis: o pensamento de Marx o século 

XXI. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra Ltda, 1992.  

LUCKESI, Cipriano Carlos. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 1996.  

TELES, Antonio Xavier. Introdução ao estudo de filosofia. São Paulo: Ática, 1969. 

 

DISCIPLINA: História da Educação I  

Carga Horária: 51 horas                     

EMENTA 

A História da Educação na confluência entre história e educação. Educação nas 

comunidades primitivas. A educação na Antiguidade oriental. O legado greco-

romano. As instituições medievais. A educação na época moderna: Renascimento, 

Reforma, Contrarreforma, Iluminismo. A Revolução Francesa e a emergência do 

Estado educador. A pedagogia científica do século XIX. A educação contemporânea 

(educação tradicional, escolanovista, tecnicista, crítica). As questões da 

contemporaneidade à luz da história. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARANHA, Maria L. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil. 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2006.  

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Unesp, 1999. 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). 

34.ed. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BENCOSTTA, Marcus Levy. Culturas escolares, saberes e práticas educativas - 

itinerários históricos. São Paulo: Cortez, 2007. 

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Ática, 2005.  

MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos 

dias. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2004.  

 

DISCIPLINA: Psicologia Educacional I 

Carga Horária: 51 horas                     
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EMENTA 

A relação entre Psicologia e educação – Aspectos históricos. Função e alcance da 

Psicologia da Educação na formação do professor. A perspectiva Sócia Histórica e 

sua concepção de homem enquanto um ser histórico e social, assim como as suas 

contribuições para a educação a partir do trabalho de Vygotsky.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOCK, A.M.B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M.L.T. Psicologias: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

DAVIS, Claudia; OLIVEIRA, Zilda de M. Ramos de. Psicologia na educação. 3.ed. 

São Paulo - SP: Cortez, 2015. 

TAILLE, Y DE LA; OLIVEIRA, M.K.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon – 

teorias psicogenéticas em discussão. 6. ed. São Paulo: Summus, 1992.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COLL, César; MARCHESI, Álvoro; PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento 

psicológico e educação: psicologia da educação escolar. 2. ed. Porto Alegre - RS: 

Artmed, 2004. V. 2.  

COLL, C.; PALÁCIOS, J. ; MARCHESI, A. (Orgs) educação, Desenvolvimento 

psicológico e educação: Psicologia evolutiva. vol.1. 2.ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2004.  

FACCI, Marilda Gonçalves Dias; TULESKI, Silvana Calvo; BARROCO, Sonia Mari 

Shima. Escola de Vigotski: contribuições para a psicologia e a educação. Maringá - 

PR: Eduem, 2013.  

RAPPAPORT, Clara Regina; FIORI, Wagner da Rocha; HERZBERG, 

Eliana. Psicologia do desenvolvimento: a infância inicial: o bebê e sua mãe - v.2. 

São Paulo - SP: EPU, 2014.  

 

DISCIPLINA: Métodos e Técnicas de Pesquisa  

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 
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O trabalho científico - introdução, desenvolvimento e conclusão. Linguagem 

científica. Documentação como método de estudo e pesquisa: fichamentos, resumos 

e resenhas.  Formas de trabalhos científicos. Aspectos éticos e legais da pesquisa. 

Normalização ABNT (citações e referências) - apresentação do manual de 

normalização de trabalhos da faculdade FAMA. Fundamentos da Metodologia 

Científica.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2005. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2012.   

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 

Paulo, SP: Cortez, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

9. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

BASTOS, Cleverson Leite. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 18. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

BASTOS, Lilia da Rocha. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2012. 

CARMO NETO, Dionísio Gomes do. Metodologia científica para principiantes. 3. 

ed. Salvador-BA: American word university press, 1996.  

CARVALHO, Maria Cecilia Maringoni de. Construindo o saber: metodologia 

científica - fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo, SP: Afiliada, 

2009.  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6.ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.  

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

1985.  
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______. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2009.  

FAMA. Faculdade Adete Maria Alves. Manual para Normalização de Trabalhos 

Científicos e Acadêmicos da Faculdade FAMA. Disponível em: 

<http://www.facfama. 

edu.br/uploads/files/2015_manual_normalizacao_fama1012.pdf>. Acesso em: 10 

fev. 2016. 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre - RS: Artmed, 

2009.  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 1996.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa 

científica. São Paulo, SP: Avercamp, 2005. 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa. 30. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

MARCONI, Marina de Andrade.;  LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 

planejamento, amostragens e elaboração. 7.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2008.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1997.  

MOTA, Davi de. Pesquisa na internet. Rio de Janeiro, RJ: SENAC, 1998.  

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 5. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1981.  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 

11. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

 

DISCIPLINA: Educação e Antropologia Cultural 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

Noções de antropologia e cultura. Diálogo entre antropologia e educação, 

enfatizando cultura, diversidade, alteridade, etnocentrismo e suas repercussões no 

debate sobre diferenças e desigualdades culturais, com ênfase em processos de 
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FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

socialização e práticas educativas. Escola, cotidiano, cultura e educação: reflexão 

sobre a diversidade étnico-cultural e suas implicações no espaço escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  .  

BOAS, Franz. Antropologia cultural. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2009. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves.  Antropologia: uma 

introdução. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

SOARES, Suely Galli. Arquitetura da identidade: sobre educação, ensino e 

aprendizagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação como cultura. Campinas: Mercado de 

Letras, 2007.  

FAUNDEZ, Antonio. Educação, desenvolvimento e cultura: contradições teóricas 

e práticas. São Paulo - SP: Cortez, 1994.  

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: DP & A, 2005.  

MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo - SP: Casac & naify, 2005.  

PENÇO, Célia de Carvalho Ferreira. Antropologia no cotidiano: ciências sociais. 

São Paulo - SP: HVF - Arte & Cultura, 1995. V. 5.  

ULBRA. Pós-modernidade, cultura e educação. Porto Alegre - RS.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação como cultura. Campinas: Mercado de 

Letras, 2007.  

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: DP & A, 2005.  

PENÇO, Célia de Carvalho Ferreira. Antropologia no cotidiano: ciências sociais. 

São Paulo - SP: HVF - Arte & Cultura, 1995. V. 5.  

 

DISCIPLINA: Português  

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 
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Língua. Linguagem. Gramática. Comunicação. Variedades Linguísticas. Preconceito 

Linguístico. Texto. Gênero e tipo textuais. Língua Formal. Produção Textual. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

CIPRO NETO, Pasquale; Infante, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 3.ed. 

São Paulo - SP: Scipione, 2013.  

FAULSTICH, Enilde Leite de Jesus. Como Ler, Entender E Redigir Um Texto. 

27.ed. Vozes, 2014. 

KÖCHE, Vanilda Salton. Leitura e Produção Textual - Gêneros Textuais do 

Argumentar e Expor. 6.ed. vozes, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ANDRADE, Maria Margarida de; Henriques, Antônio. Língua portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores. 9.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2010.  

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. 5.ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Zahar, 2010.  

FREITAS, Martinho Marcos de; Maciel, José Fábio Rodrigues; Albuquerque, 

Ricardo. Português: bases gramaticais para a produção textual. São Paulo - SP: 

Saraiva, 2009.  

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental: de acordo com as atuais 

normas da ABNT. 29.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2010. 

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 

31.ed. São Paulo - SP: Nova Geração, 2011. 

 

2º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: Sociologia da Educação 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

A relação homem/classes sociais/educação e sociedade. As concepções de 

educação a partir dos clássicos da Sociologia (Durkheim, Marx e Weber). Função 

social da escola: diferentes tendências pedagógicas (Demerval Saviani, Paulo 
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Freire). A educação brasileira e suas implicações sociais. Educação e movimentos 

sociais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo - SP: 

Perspectiva, 2013.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 2. ed. São Paulo - SP: Paz e Terra, 2011. 

REGO, Teresa Cristina. Educação, escola e desigualdade. Petrópolis  - RJ: Vozes, 

2011.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

BRANDÃO, Zaia. A crise dos paradigmas e a educação. 5. ed. São Paulo - SP: 

Cortez, 1999.  

CUNHA, Luiz Antônio. Educação brasileira - projetos em disputa. São Paulo - SP: 

Cortez, 1995.  

DAVID, Célia Maria et al. Desafios contemporâneos da educação. São Paulo - SP: 

Cultura Acadêmica, 2015.  

DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 6. ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

KRUPPA, Sonia M. Portella. Sociologia da educação. São Paulo: Afiliada, 1994. 

KILPATRICK, William Heard. Educação para uma sociedade em transformação. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. 2 ed. São Paulo - 

SP: Cortez, 1996.  

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Textos sobre Educação e Ensino. Campinas, SP: 

Navegando, 2011. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/portugues/marx/ano/mes/ensino.pdf>. 

PAIVA, Vanilda; RATTNER, Henrique. Educação permanente e capitalismo tardio. 

São Paulo - SP: Cortez, 1985. 

SAVIANI, Demerval. Escola e democracia. 41. ed. Campinas, SP: Autores 

associados, 2009. V. 5.  
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TELES, Maria Luiza Silveira. Educação a revolução necessária. 6. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2008.   

TORRES, Carlos Alberto. Sociologia política da educação. 2.ed. São Paulo: 

Cortez, 1997.   

VIANA, Nildo. Weber: Tipos de educação e educação burocrática. Guanicuns. Rev. 

da Fecha/FEA - Goiás, 01, p. 117-132, nov. 2004. Disponível em: 

<http://2012.nildoviana.com/wp/wp-content/uploads/2012/11/Weber-Tipos-de-

Educa%C3%A7%C3%A3o-e-Educa%C3%A7%C3%A3o-Burocr%C3%A1tica-Nildo-

Viana.pdf>. 

WARDE, Mirian Jorge. Educação e estrutura social. 3. ed. São Paulo - SP: Moraes, 

1983.  

 

DISCIPLINA: Psicologia Educacional II  

Carga Horária: 51 horas                     

EMENTA 

A perspectiva Piagetiana do desenvolvimento. A interação professor-aluno. O 

trabalho docente em sala de aula – contribuições da Psicologia da Educação. A 

Análise do Comportamento, conceitos básicos e contribuições para a educação.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  .  

BOCK, A.M.B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M.L.T. Psicologias: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.  

DAVIS, Claudia; OLIVEIRA, Zilda de M. Ramos de. Psicologia na educação. 3.ed. 

São Paulo - SP: Cortez, 2015. 

TAILLE, Y DE LA; OLIVEIRA, M.K.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon – 

teorias psicogenéticas em discussão. 6. ed. São Paulo: Summus, 1992.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COLL, César; MARCHESI, Álvoro; PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento 

psicológico e educação: psicologia da educação escolar. 2. ed. Porto Alegre - RS: 

Artmed, 2004. V. 2.  

COLL, C.; PALÁCIOS, J. ; MARCHESI, A. (Orgs) educação, Desenvolvimento 
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psicológico e educação: Psicologia evolutiva. vol.1. 2.ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2004.  

RAPPAPORT, Clara Regina; FIORI, Wagner da Rocha; HERZBERG, 

Eliana. Psicologia do desenvolvimento: a infância inicial: o bebê e sua mãe - v.2. 

São Paulo - SP: EPU, 2014.  

BANKS-LEITE, Luci. Percursos piagetianos. São Paulo - SP: Cortez, 1997.  

 

DISCIPLINA: Filosofia da Educação 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

A constituição da identidade do educador e as correntes do pensamento pedagógico 

brasileiro. Educação como problema filosófico. Sistema educacional brasileiro e suas 

relações com a Filosofia: tendências, perspectivas e desafios da práxis pedagógica 

(Demerval Saviani, Paulo Freire, Rubem Alves). Concepções contemporâneas da 

filosofia e educação – diversidade, relações étnico-raciais, gênero, meio ambiente e 

ética. O papel do educador na realidade contemporânea: transformações e crises. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CABRAL, Cleides Antonio. Filosofia. São Paulo: Pillares, 2006. 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo: Ática , 2014. 

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. O que é filosofia da educação. 3.ed. Rio de Janeiro, 

RJ: DP & A, 2002.   

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. 3.ed. São Paulo - SP: Paz e 

Terra Ltda, 2003.  

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência. São Paulo: Ars Poetica, 1996. 

BUFFA, Ester; Arroyo, Miguel G.; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania: quem 

educa o cidadão? São Paulo: Cortez, 1999. V. 19.  

CAPORALI, Renato. Ética e educação. Rio de Janeiro, RJ: Gryphus, 2001. 
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DAVID, Célia Maria et al. Desafios contemporâneos da educação. São Paulo - SP: 

Cultura Acadêmica, 2015.  

DEWEY, John. Democracia e educação - capítulos essenciais. São Paulo - SP: 

Ática, 2007. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes Necessários à Prática 

Educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção: Leitura). Disponível em: 

<http://forumeja.org.br/files/Autonomia.pdf> 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 12. ed. São 

Paulo - SP: Cortez, 2007.  

SILVA JUNIOR, Celestino Alves da. Dermeval Saviani e a educação brasileira : o 

simpósio de Marília. São Paulo - SP: Cortez, 1994.  

TOBIAS, José Antônio. Filosofia da educação. 4. ed. Presidente Prudente: Editora 

UNOESTE Ltda, 1986.  

VASCONCELOS, Maria Lucia Marcondes Carvalho; BRITO, Regina Helena Pires 

de. Conceitos de educação em Paulo Freire: glossário. 2. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2006.  

 

DISCIPLINA: História da Educação II  

Carga Horária: 51 horas                     

EMENTA 

Estudo das concepções e práticas educativas ocorridas no Brasil em diferentes 

contextos. As bases da educação e da escola no Brasil no período colonial e no 

império. Fundamentos históricos da educação e da escola no Brasil republicano. 

Problemas e perspectivas da educação contemporânea. Articulação do processo 

educativo com a economia, a política, a cultura e a sociedade como um todo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ARANHA, Maria L. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil. 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2006.  

BUFFA, Ester; NOSELLA, Paolo. A educação negada: introdução ao estudo da 

educação brasileira contemporânea. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
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ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). 34. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GERMANO, José Willington. Estado militar e educação no Brasil. 2. ed. São Paulo 

- SP: Cortez, 1994.  

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. História da educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

1994.  

HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da educação brasileira: leituras. São 

Paulo: Thomson Learning, 2005. 

XAVIER, Maria Elizabete Sampaio Prado. Poder político e educação de elite. 3. ed. 

São Paulo - SP: Cortez, 1992. 

 

DISCIPLINA: Teorias da Educação  

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Pressupostos teóricos epistemológicos que fundamentam o campo da educação. A 

discussão do campo da educação na contemporaneidade. Concepções teóricas de 

educação e dos processos pedagógicos. A relação teórica e prática no pensamento 

pedagógico. As Tendências e correntes da educação; Teorias Críticas e não-críticas 

da educação. Caracterização de diferentes abordagens da teoria e da prática em 

educação. Estudo dos contextos educacionais em diferentes espaços e tempos 

históricos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. 7.ed. São Paulo - SP: Cortez, 

2012. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 8. ed. 

revista e ampliada. Campinas: Autores Associados, 2003.   

____________. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3 ed., ver., 1 reimpr., 

Campinas, SP: Autores Associados, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação como cultura. Campinas: Mercado das 

Letras, 2002 .  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 2.ed. São Paulo - SP: Paz e Terra Ltda, 

2011.  

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 6.ed. São Paulo 

- SP: Cortez, 2010. 

NISKIER, Arnaldo. Qualidade de ensino - a grande meta. São Paulo - SP: LTr, 

1996.  

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 41.ed. Campinas: Autores Associados, 

2009.  

 

DISCIPLINA: Educação Ambiental e Abordagem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade – CTS 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

Ciência e tecnologia e os impactos na vida humana. Educação ambiental – histórico 

e conceitos básicos. Integração Ciência e Tecnologia com a realidade social e as 

demandas sociais. A abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS.  Educação 

básica e a Educação ambiental e Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA    

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed. São Paulo 

- SP: Gaia, 2015. 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2.ed. 

São Paulo - SP: Atlas, 2011. 

LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. (Org.). Educação 

ambiental: repensando o espaço da cidadania. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLMENTAR  

DIAS Genebaldo Freire. Dinâmicas e instrumentação para educação ambiental. 

São Paulo - SP: Gaia, 2012.  
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BAZZO, W. A.; AULER, D. Reflexões para a implementação do movimento CTS no 

contexto educacional brasileiro. In Ciência e Educação, v. 7, nº 1, 2001 – p. 1- 13  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132001000100001 

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 

mudança da agenda 21. 13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

LIRA, Waleska Silveira; CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. Gestão, sustentável dos 

recursos naturais: uma abordagem participativa. Campina Grande: EDUEPB, 2013. 

KRAKHECKE, Egon. Sustentabilidade Ambiental: Avanços e desafios do 

desenvolvimento no Brasil. São Paulo - SP: Fundação Perseu Abramo, 2013.  

 

DISCIPLINA: Política Educacional e Organização da Educação Básica 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Política e Educação.  A Educação como política social de Estado.  A Política 

Educacional brasileira e sua trajetória histórica  Organização do sistema educacional 

brasileiro: legislação, competências federativas, níveis e modalidades de ensino. 

Financiamento Educacional brasileiro. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB - fácil, leitura crítico-compreensiva, artigo a artigo. 

20.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional e legislação complementar. 

5.ed. Pereira Barreto - SP: Edipro, 2012.  

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 6. ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANGELUCCI, Carla Biancha. Políticas públicas em educação - uma análise crítica a 

partir da psicologia escolar. São Paulo - SP: Casa do psicólogo, 2011. 

BRASIL. Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 

DF: Câmara dos Deputados, 2003.  

BRZEZINSKI, Iria. LDB - interpretada - diversos olhares se entrecruzam. São 

Paulo - SP: Cortez, 1998. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132001000100001
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FRAGATA, Cássia. Investimento na cidadania - o avanço da educação no Brasil. 

São Paulo - SP: Prêmio Editorial, 2002. 

 

DISCIPLINA: Leitura e Produção de Textos  

Carga Horária: 51 horas                     

EMENTA 

Vivência dos processos de leitura e produção textual atinentes ao espaço acadêmico 

na contemporaneidade. Estudo da linguagem e das necessárias posturas críticas 

para a construção e registro do conhecimento por meio de reflexões sobre os 

processos de produção, circulação e recepção dos textos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIPRO NETO, Pasquale; Infante, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 3.ed. 

São Paulo - SP: Scipione, 2013 

KÖCHE, Vanilda Salton, BOFF, Odete Maria Benetti, PAVANI, Cinara Ferreira. 

Prática textual: atividades de leitura e escrita. 11.ed.Vozes, 2015. 

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental: de acordo com as atuais 

normas da ABNT. 29.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRADE, Maria Margarida de; Henriques, Antonio. Língua portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo - SP: Atlas, 2010.  

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. 5.ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Zahar, 2010.  

FREITAS, Martinho Marcos de; Maciel, José Fábio Rodrigues; Albuquerque, 

Ricardo. Português: bases gramaticais para a produção textual. São Paulo - SP: 

Saraiva, 2009.  

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 

31.ed. São Paulo - SP: Nova Geração, 2011. 

 

3º SEMESTRE 
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DISCIPLINA: Didática 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Educação/Didática: Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da 

Didática. Dimensões político-sociais, técnicas e humanas da Didática e suas 

implicações no processo de ensino e aprendizagem. Pedagogias inovadoras. 

Técnicas de ensino. A relação professor/aluno no contexto da sala de aula. Processo 

de planejamento como instrumento de criação e manutenção da ação docente 

(competências e habilidades). Construtivismo. Interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez. 1994.  

PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. São Paulo: Artimed, 

2000. 

PIMENTA, Selma Garrido. Didática e formação de professores: percursos e 

perspectivas no Brasil e em Portugal. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. 7.ed. São Paulo: Cortez, 

2012.  

FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 2.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

FAZENDA, Ivani. Didática e interdisciplinaridade. 12.ed. Campinas: Papirus, 2011.  

MACHADO, Nilson J. Epistemologia e didática: as concepções de conhecimento. 

2.ed. São Paulo: Cortez, 1996. 

ROSSINI, Maria Augusta Sanches. Alfabeto Corporal. Florianópolis-SC: CEITEC, 

2005. 

ROSSINI, Maria Augusta Sanches. Aprender Tem que Ser Gostoso. 7.ed. 

Petrópolis, RJ.: Vozes, 2012. 

SILVA, Henry Marcelo da; MAZOTE, Maria Célia de Souza Guilhen. Educação em 

debate - saber docente: saber docente e abordagem da prática pedagógica. São 

José do Rio Preto-SP: Inteligência, 2011. 



 

 

 

 

141 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

DISCIPLINA: Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

A trajetória histórica do conceito de infância: da infância negada à infância 

institucionalizada. A educação infantil: histórico e funções. O processo de inserção e 

de adaptação à creche e pré-escola. A importância da relação creche X família. O 

papeldo professor. Contribuições de Froebel, Decroly, Montessori, Dewey, Winnicott, 

Spitz, Freinet, Piaget, Wallon dentre outros para a Educação Infantil. Cuidados com 

segurança,conforto, higiene e proteção dos bebês e crianças pequenas. Atitudes e 

procedimentos de controle e de educação para a saúde e para a socialização 

(afetividade, relacionamentos interpessoais e identidade). Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil - RCNEI e o planejamento de práticas 

pedagógicas. Interdisciplinaridade e o lúdico na Educação Infantil. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

BUFFA, Ester; NOSELLA, Paolo. A educação negada: introdução ao estudo da 

educação brasileira contemporânea. 3ed. São Paulo - SP: Cortez, 2001. 

FREIRE, Madalena. A Paixão de Conhecer o Mundo. 17.ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2011. 

LIMA, Adriana Flavia Santos de Oliveira. Pré-escola e alfabetização. 17.ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ARAÚJO, Denise Branco de, Convivendo com a Pré-Escola: teoria e prática da 

educação. 4.ed.São Paulo: Ática, 1996. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: 

MEC/SEF 1998.  

BRASIL, Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (D.4). 1998.  
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OLIVEIRA, Zilma de M. Ramos de. A criança e seu desenvolvimento: perspectivas 

para se discutir a educação infantil. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1997. 

ROCHA, Arlete Vieira Machado. Iniciação à aprendizagem infantil (D.4). Belo 

Horizonte; Pan Americano, 1996.  

ROMAN, Eurilda Dias; STEYER, Vivian Edite. A criança de 0 a 6 anos e a educação 

infantil: um retrato multifacetado. Canoas, RS: Ulbra, 2001.  

 

DISCIPLINA: Fundamentos e Metodologia da Matemática 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

História do ensino da matemática: visão histórica e epistemológica. A prática 

educativa no ensino da Matemática. Tendências atuais para o ensino da Matemática: 

pressupostos teóricos, procedimentos, métodos e técnicas. Matemática no currículo 

escolar da Educação Básica. A função social dos conteúdos matemáticos. Situações 

didáticas e materiais didáticos. Jogos matemáticos nos anos iniciais para despertar 

o raciocínio. Resolução de problemas. Organização de material didático e propostas 

pedagógicas na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  O erro 

e a avaliação no ensino da Matemática. Análise de material didático em Matemática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. 23.ed. 

Campinas-SP: Papirus, 2012. 

KAMII, Constance. A Criança e o número: implicações educacionais da teoria de 

Piaget para a atuação com escolares de 4 a 6 anos. 37.ed. Campinas-SP: Papirus, 

2009. 

SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A matemática na educação infantil: a teoria das 

inteligências múltiplas na prática escolar. Porto Alegre-RS: Artmed, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR    

FERRAÇO, Carlos Eduardo. Cotidiano escolar, formação de professores e 

currículo. 2.ed. V.6. São Paulo: Cortez, 2008. 
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KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos Tradicionais Infantis: o jogo, a criança e a 

educação. 15.ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

MENEZES, Luis Carlos. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. 

Brasília, DF: MEC, 2002 

 

DISCIPLINA: Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

O desenvolvimento da linguagem na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: estímulo à formação de leitores e escritores. Propriedades da 

linguagem e suas diversas formas de expressão no processo ensino aprendizagem 

da criança. Enfoques teóricos e metodológicos da linguagem oral e escrita no ensino 

de Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Técnicas, 

instrumentos e critérios para a avaliação na Educação Infantil nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. A avaliação no ensino de Língua Portuguesa. Análise de 

material didático em Língua Portuguesa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BAJARD, Élie. Caminhos da Escrita: espaços de aprendizagem. 2.ed. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

CHIAPPINI, Ligia. Aprender e Ensinar com Textos: Aprender e Ensinar com Textos 

de Alunos. 7.ed. V.1. São Paulo: Cortez, 2011.  

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1999.  

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 26.ed.  

2011.  

FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler: Em três artigos que se completam. 

51.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

FERREIRO, Emília. Os Processos de Leitura e Escrita: novas perspectivas. 3.ed. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. 
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FERREIRO, Emília. Com todas as letras. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1997. V.2.  

NICOLAU, Marieta Lúcia Machado. Textos básicos de educação pré-escolar. São 

Paulo: Ática, 1990.  

SILVA JÚNIOR, Celestino Alves da. (org.). Dermeval Saviani e a educação 

brasileira: o simpósio de Marília. 1994.  

 

DISCIPLINA: Fundamentos e Metodologia da Geografia e História 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Epistemologia da História e Geografia. História e Geografia como conhecimento 

empírico, científico e escolar. Concepção de História e Geografia recorrentes no 

ensino da Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Papel dessas 

disciplinas no currículo escolar. Diagnóstico e crítica da atual realidade do ensino e 

das pesquisas na área de História e Geografia. As questões étnico-raciais e de 

gênero no ensino de História e Geografia. Experiências propostas em debates e 

implementação. Incorporação de diferentes fontes e linguagens no ensino da História 

e Geografia. Diretrizes curriculares de História e Geografia. Princípios, práticas, 

materiais e métodos do ensino da História e Geografia. Métodos de avaliação no 

ensino de História e Geografia. Análise de material didático em História e Geografia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ALVES, N.& GARCIA, R. (org.) O Sentido da Escola. 5.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2008. 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de conhecimento. 

18.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da História Ensinada. 13.ed. Campinas, 

SP, Papirus, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR    

GADOTTI, Moacir. Educação e Poder (D.4): introdução à pedagogia do conflito. 

13.ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
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GUIMARÃES, Marcia Noêmia, FALLEIROS, Ialê. Os Diferentes Tempos e Espaços 

do homem: Atividades de Geografia e História para o ensino Fundamental. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

PENTEADO, Heloísa Dupas. Metodologia do ensino de história e geografia. São 

Paulo - SP: Cortez, 1994. 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: História e Geografia (D.8.1). V.5. Brasil: MEC, 1997  

 

 

4º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: Fundamentos e Metodologias das Ciências 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

História do ensino de Ciências. O ensino de Ciências no Brasil e sua significação. 

Objetivos gerais, conceitos básicos e procedimentos metodológicos para o ensino 

das Ciências na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Subsídios teóricos para o entendimento do processo de construção do conhecimento 

científico e os paradigmas das Ciências. Estudo e análise crítica das propostas 

oficiais e alternativas de Ciências para os anos iniciais. As questões étnico-raciais e 

de gênero no ensino de Ciências. Organização, seleção e estruturação de conteúdos. 

Alfabetização científica: a experimentação no ensino de Ciências. Concepção 

problematizadora no ensino de Ciências. Projetos inovadores no ensino de Ciências 

no Brasil. A avaliação no ensino de Ciências. Contribuições do ensino de Ciências 

frente às demandas sociais – abordagem CTS. Análise de material didático em 

Ciências. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 

mudança da agenda 21. 13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André. Metodologia do ensino de 

ciências. 2 ed. São Paulo - SP: Cortez, 1994.  
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MASETTO, Marcos Tarciso. Didática: a aula como centro. 4. ed.. São Paulo - SP: 

FTD, 1997.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais (D.8): 

Terceiro e Quarto Ciclos, apresentação de temas transversais. 1998.  

BRONOWSKI, J. Ciências e valores humanos. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 

Edusp, 1979. V.6.  

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed. São Paulo 

- SP: Gaia, 2015. 

MUNANGA, Kabengele. O negro no Brasil de hoje. São Paulo - SP: Global, 2010. 

PÉREZ, LEONARDO FABIO MARTÍNEZ. Questões sociocientíficas na prática 

docente: ideologia, autonomia e formação de professores. São Paulo - SP: Unesp, 

2012. Acrescentei  

PILETTI, Nelson. Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental. 26.ed. São 

Paulo-SP: Ática, 2004. 

 

DISCIPLINA: Fundamentos e Metodologia das Linguagens – Arte e Ed. Física 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

História do ensino da Arte. A linguagem da Arte como produto cultural e histórico. O 

significado da Arte nos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil e 

a prática educativa. Dimensão estética e dimensão artística. Linguagens simbólicas 

e a expressão gráfica da criança. Códigos da linguagem visual. Elementos básicos 

das linguagens artísticas: Artes Visuais;da Dança; da Música e do Teatro. 

Produções/manifestações artísticas e seus elementos contextualizadores. Propostas 

metodológicas para o ensino da Arte. A avaliação no processo ensino aprendizagem 

em Arte. 

História do ensino da Educação Física. As diferentes abordagens do ensino da 

Educação Física. Saberes, metodologias e práticas docentes necessários à 

Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. A 

cultura corporal (estereótipos, questões étnico-raciais). A avaliação no processo 
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ensino aprendizagem em Educação Física. Análise de material didático em Arte e 

Educação Física. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FERREIRA, Sueli. O Ensino das Artes: construindo caminhos. Campinas, SP.: 

Papirus, 2001. 

ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam; leitura da arte na escola. Porto 

Alegre: Mediação, 2003. 

SOARES, Carmen Lúcia; TAFFAREL, Celi Nelza Zulke; VARJAL, Elizabeth; 

CASTELLANI FILHO, Lino; BRACHT, Valter. Metodologia do ensino de educação 

física. São Paulo: Cortz, 1992.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Arte/ Secretaria de Educação Fundamental - Brasília: MEC/SEF, 1997.  

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Educação Física/Secretaria de Educação Fundamental - Brasília: 

MEC/SEF, 1997.   

MARTINELLI, Maria Lúcia. O uno e o múltiplo nas relações entre as áreas do 

saber. 2.ed. são Paulo: Cortez, 1998.  

FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo. Metodologia do ensino de arte. São 

Paulo-SP: Cortez, 1993.  

ROSSINI, Maria Augusta Sanches. Alfabeto Corporal. 7.ed. Florianópolis, SC: 

CEITEC, 2005. 

 

DISCIPLINA: Planejamento Educacional 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Introdução ao estudo do planejamento. Fundamentos do planejamento educacional. 

Planejamento participativo em educação. Projetos em educação. Plano de Unidade. 

Plano de Aprendizagem. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Práticas interdisciplinares na escola. 12.ed. 

São Paulo - SP: Cortez, 2011. 

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em 

outras instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, 

religioso e governamental. 18.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma 

construção possível . 29.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

GANDIN, Danilo. Planejamento na sala de aula. 13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2012.  

MENEGOLLA, Maximiliano; Sant' Anna, Ilza Martins. Por que planejar? Como 

planejar?: currículo - área - aula. 13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991.  

MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento - planejando a educação para o 

desenvolvimento de competências. 6.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  

SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade 

conteúdo/método no processo pedagógica. 5.ed. Campinas, SP: Autores 

associados, 2009.  

VEIGA, Cecília M.; RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de. Escola espaço do 

projeto político - pedagógico. São Paulo - SP: Papirus, 1998.  

JANTSCH, Ari Paulo; BIANCHETTI, Lucídio. Interdisciplinaridade: para além da 

filosofia do sujeito. 9.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

NISKIER, Arnaldo. Qualidade de ensino - a grande meta. São Paulo - SP: LTr, 

1996.  

 

DISCIPLINA: Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

História da evolução da educação especial. Documentos internacionais e legislação 

brasileira. Política nacional de educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva. Conceituação de inclusão escolar. Princípios e fundamentos da inclusão 
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escolar. Aspectos necessários para promover a inclusão escolar. Os recursos 

pedagógicos na educação especial. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

RODRIGUES, IRENE ELIAS. Educação inclusiva: um desafio para o século XXI. 

Jundiaí - SP: Paco Editorial, 2016. 

SAMPAIO, CRISTIANE T.; SAMPAIO, SÔNIA MARIA R.. Educação inclusiva: o 

professor mediando para a vida. Bahia: EDUFBA, 2009. 

LUCHESI, M. R. C. Educação de pessoas surdas. 3.ed. Campinas: Papirus, 2008.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. MEC: 2008. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf  

FREITAS, Marcos Cezar de. Alunos rústicos, arcaicos e primitivos: o pensamento 

social no campo da educação. São Paulo - SP: Cortez, 2005.  

PADILHA, A.M.L. Práticas Pedagógicas na Educação Especial: a capacidade de 

significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 4ª ed. São Paulo: 

FAPESP, 2007. http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/103818/anna-maria-lunardi-

padilha/ 

VALLE, Tânia Gracy Martins do; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi . Aprendizagem e 

comportamento humano. São Paulo - SP: Cultura Acadêmica, 2010. 

 

DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa Científica 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

Fundamentos da Metodologia Científica.  A Comunicação Científica. Ciência: tipos 

de conhecimento, pesquisa e método científico. Planejamento da pesquisa científica 

(finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Elaboração de projeto de pesquisa 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2005.  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/103818/anna-maria-lunardi-padilha/
http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/103818/anna-maria-lunardi-padilha/
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.   

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 

Paulo, SP: Cortez, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

9. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

BASTOS, Cleverson Leite. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 18. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

BASTOS, Lilia da Rocha. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2012.  

CARMO NETO, Dionísio Gomes do. Metodologia científica para principiantes. 3. 

ed. Salvador-BA: American word university press, 1996.  

CARVALHO, Maria Cecilia Maringoni de. Construindo o saber: metodologia 

científica - fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo, SP: Afiliada, 

2009.  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.  

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

1985. 

______. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2009.  

FAMA. Faculdade Adete Maria Alves. Manual para Normalização de Trabalhos 

Científicos e Acadêmicos da Faculdade FAMA. Disponível em: 

<http://www.facfama. 

edu.br/uploads/files/2015_manual_normalizacao_fama1012.pdf>. Acesso em: 10 

fev. 2016. 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre - RS: Artmed, 

2009.  
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GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 1996.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa 

científica. São Paulo, SP: Avercamp, 2005.  

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa. 30. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

Marconi, Marina de Andrade.; Lakatos, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 

planejamento, amostragens e elaboração. 7.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2008.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1997.  

MOTA, Davi de. Pesquisa na internet. Rio de Janeiro, RJ: SENAC, 1998.   

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 5. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1981.  

Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11. ed. São 

Paulo, SP: Atlas, 2009.  

 

DISCIPLINA: Alfabetização e Letramento 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Abordagem histórica da alfabetização no contexto educacional brasileiro. A função 

social da escrita em uma sociedade letrada. Processos de alfabetização e 

alternativas metodológicas. Concepção construtivista e alfabetização. Alfabetização 

na perspectiva do letramento, na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na 

Educação de Jovens e Adultos. Habilidades e competências a serem desenvolvidas 

no processo de alfabetização e letramento. Planejamento, organização e avaliação 

dos processos de alfabetização e letramento. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BAJARD, Élie. Caminhos da escrita: espaços de aprendizagem. 2.ed. São Paulo-

SP: Cortez, 2002. 

FREIRE, Madalena. A Paixão de Conhecer o Mundo. 17.ed. RJ: Paz e Terra. 

Vozes, 2011. 
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TEBERASKY, Ana; FERREIRO, Emília. Psicogênese da Língua escrita. Porto 

Alegre: Artmed, 2000.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARAÚJO, Denise Branco de. Convivendo com a pré-escola. Teoria e prática da 

educação. 4.ed. São Paulo: Ática, 1996.  

NICOLAU, Marieta Lúcia de M. Ramos de. Textos básicos de educação pré-

escolar. São Paulo: Ática, 1990. 

FERREIRO, Emilia; PALACIO, Margarita Gomes. Os processos de leitura e 

escrita: novas perspectivas. 3.ed. Porto Alegre-RS: Artmed, 2003.  

FERREIRO, Emilia. Com todas as letras. 6.ed. São Paulo: Cortez, 1997.V.2.  

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a 

alfabetização como processo discursivo. 11.ed. Campinas,SP: Cortez, 2003.  

ROMAN, Eurilda Dias; STEYER, Vivian Edite. A criança de 0 a 6 anos e a educação 

infantil: um retrato multifacetado. Canoas, RS: Ulbra, 2001. 

OLIVEIRA, Zilma de M. Ramos de. A criança e seu desenvolvimento: perspectivas 

para se discutir a educação infantil. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado I – Docência na Educação Infantil 

Carga Horária: 80 horas                     

EMENTA 

Diagnóstico das escolas de educação infantil. Observação das práticas pedagógicas 

desenvolvidas na educação infantil. Análise e reflexão dessas práticas. 

Acompanhamento e desenvolvimento de atividades. Análise da organização do 

trabalho docente e o saber prático do professor. A sala de aula como espaço de 

produção do saber e suas relações com as transformações sociais, culturais, 

políticas, econômicas e tecnológicas. Produção de relatório de estágio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

BUFFA, Ester; NOSELLA, Paolo. A educação negada: introdução ao estudo da 

educação brasileira contemporânea. 3ed. São Paulo - SP: Cortez, 2001. 
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OLIVEIRA, Zilma Ramos. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2007.  

SCHILLER, P.; ROSSANO, J. Ensinar e aprender brincando: mais de 750 

atividades para educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARAÚJO, Denise Branco de. Convivendo com a Pré-Escola: teoria e prática da 

educação. 4.ed.São Paulo: Ática, 1996. 

BRASIL, Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (D.4). 1998. V.1.2ex, -V.2.3ex, V.3.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: 

MEC/SEF 1998.  

OLIVEIRA, Zilma de M. Ramos de. A criança e seu desenvolvimento: perspectivas 

para se discutir a educação infantil. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1997.  

ROCHA, Arlete Vieira Machado. Iniciação à aprendizagem infantil (D.4). Belo 

Horizonte; Pan Americano, 1996. v.2.  

ROMAN, Eurilda Dias; STEYER, Vivian Edite. A criança de 0 a 6 anos e a educação 

infantil: um retrato multifacetado. Canoas, RS: Ulbra, 2001. 

FREIRE, Madalena. A Paixão de Conhecer o Mundo. 17.ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2011. 

 

5º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: Currículo e Prática no Ensino de Jovens e Adultos 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Fundamentos históricos da Educação de Jovens e Adultos. As condições sociais e o 

analfabetismo no Brasil. Análise de documentos legais de EJA (LDB, pareceres, 

resoluções e diretrizes). Pressupostos teóricos metodológicos para o trabalho na 

educação de jovens e adultos. Alternativas metodológicas para a Educação de 

Jovens e Adultos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 2. ed. São Paulo - SP: Paz e Terra, 2011.  

FUCK, Irene Terezinha. Alfabetização de adultos: relato de uma experiência pós-

construtivista. 12. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (orgs.). Educação de jovens e adultos: teoria, prática 

e proposta. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR    

ALVES, Nilda; GARCIA, Regina Leite (orgs.). O sentido da escola. 5. ed. Petrópolis, 

RJ: DP & A, 2008.  

BARCELOS, Valdo. Educação de jovens e adultos: currículo e práticas 

pedagógicas. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Paulo Freire, educar para transformar. São Paulo - 

SP: Mercado Cultural, 2005.   

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais – 

Educação Básica. Brasília: CNE, 2001.  

DAVID, Célia Maria et al. Desafios contemporâneos da educação. São Paulo - SP: 

Cultura Acadêmica, 2015.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 

Disponível em: <http://forumeja.org.br/files/PedagogiadoOprimido.pdf>.  

 

DISCIPLINA: Teorias de Currículo 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Concepções e histórico do currículo. Caracterização e fundamentos do currículo. 

Processo metodológico da organização curricular. A relação entre Currículo e Cultura 

Escolar. Currículo e a organização do trabalho pedagógico. O currículo como 

construção do conhecimento. Planejamento e avaliação do currículo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  



 

 

 

 

155 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Práticas interdisciplinares na escola. 12.ed. 

São Paulo - SP: Cortez, 2011.  

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em 

outras instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, 

religioso e governamental. 18.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

MOREIRA, Antônio Flavio B. Currículos e programas no Brasil. 18.ed. Campinas, 

SP: Papirus, 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GARCIA, Regina Leite; MOREIRA, Antônio Flavio B. Currículo na 

contemporaneidade: incertezas e desafios. 2.ed. São Paulo - SP: Cortez, 2006. 

MOREIRA, Antônio Flávio; Silva, Tomaz Tadeu da. Currículo, cultura e sociedade. 

3.ed. São Paulo - SP: Cortez, 1999.  

HERNÁNDEZ, Fernando; Ventura, Montserrat. A organização do currículo por 

projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5.ed. Porto Alegre - 

RS: Artmed, 1998.  

SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade 

conteúdo/método no processo pedagógica. 5.ed. Campinas, SP: Autores 

associados, 2009. 

PADILHA, Paulo Roberto. Currículo intertranscultural: novos itinerários para a 

educação. São Paulo - SP: Cortez, 2004.  

PÉREZ, LEONARDO FABIO MARTÍNEZ . Questões sociocientíficas na prática 

docente: ideologia, autonomia e formação de professores. São Paulo - SP: Unesp, 

2012. 

XAVIER, Maria Elizabete Sampaio Prado. Poder político e educação de elite. 3. ed. 

São Paulo - SP: Cortez, 1992.  

 

DISCIPLINA: A escola e o fracasso escolar  

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Aspectos históricos do fracasso escolar. Aspectos socioeconômicos e o fracasso 

escolar. A produção do fracasso escolar. Cultura do fracasso escolar X cultura do 



 

 

 

 

156 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

sucesso escolar. O projeto político-pedagógico e a produção do sucesso escolar. 

Avaliação e fracasso escolar. O fracasso escolar e as dificuldades de aprendizagem. 

Intervenções pedagógicas em situações de fracasso escolar.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BEE, Helen; BOYD, Denise. A criança em desenvolvimento. 12.ed. Porto Alegre - 

RS: Artmed, 2011. 

COLL, C.; MARCHESI, A., PALÁCIOS, J. Desenvolvimento Psicológico e 

Educação: Transtornos do Desenvolvimento e Necessidades Educativas Especiais. 

V. 3. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

FURTADO, V. Q. Dificuldades na aprendizagem da escrita: uma intervenção 

psicopedagógica via jogos de regras. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANGELUCCI, C. B. et al. O estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar 

(1991- 2002): um estudo introdutório. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 1, 

p. 51-72, Jan/Abr 2004 file:///C:/Users/janaina.castro/Downloads/27924-32387-1-

PB.pdf 

CRAHAY, M. Qual pedagogia para os alunos em dificuldade escolar?. Cadernos 

de Pesquisa, v. 37, n. 130, p. 181-208, jan./abr. 2007 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n130/09.pdf 

DAMIANI, M. F. Discurso pedagógico e fracasso escolar. Ensaio: aval. pol. públ. 

Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.53, p. 457-478, out./dez. 2006  

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n53/a04v1453.pdf 

 

DISCIPLINA: Literatura Infanto Juvenil 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Leitura: natureza e funções. Leitor: motivação e interesse de leitura. Literatura 

infanto-juvenil: discussões sobre o gênero e panorama histórico. Formas literárias: 

características. Produção literária atual. Pesquisa escolar e biblioteca. A prática da 

file:///C:/Users/janaina.castro/Downloads/27924-32387-1-PB.pdf
file:///C:/Users/janaina.castro/Downloads/27924-32387-1-PB.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n130/09.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n53/a04v1453.pdf
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leitura na biblioteca. Desenvolver habilidades de leitura, de ouvir, re (contar), re (criar) 

histórias. O professor-leitor na constituição de leitores. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAPPINI, Ligia. Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. 6.ed. 

São Paulo - SP: Cortez, 2011.  

CUNHA, M. A. A. Literatura infantil: teoria e prática. 18.ed. São Paulo: Ática, 

2004.4ex 

FRANTZ, M. H. Z. A literatura nas séries iniciais. Petrópolis: Vozes, 2011.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosuras e bobiçes. 5.ed. São Paulo: 

Scipione, 1997.  

CHIAPPINI, Ligia. Aprender e ensinar com textos de alunos. 7.ed. São Paulo - SP: 

Cortez, 2011. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Modos de ler formas de escrever: estudos de 

história da leitura e da escrita no Brasil. 2.ed.. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2001. 

MORTATTI, MARIA DO ROSÁRIO L. et al. Sujeitos da história do ensino de 

leitura e escrita no Brasil. São Paulo - SP: Unesp, 2015. 

 

DISCIPLINA: Trabalho docente e relações de trabalho nos sistemas de ensino 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

A natureza da profissão docente. Estudo da constituição histórica do trabalho e da 

profissão docente, desde seus aspectos pedagógicos, políticos, culturais e 

econômicos. A profissionalização enquanto competência e reconhecimento social. 

As identidades sócio profissionais dos professores que atuam na Educação Infantil e 

Anos iniciais: o leigo, o técnico, o profissional. Profissão Docente e relações de 

gênero. O desenvolvimento pessoal e profissional do professor reflexivo. O processo 

histórico de delimitação dos saberes docente. As instituições e práticas de formação 

docente. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARCHANGELO, Ana. O amor e o ódio na vida do professor: passado e presente 

na busca de elos perdidos. 2.ed.. São Paulo - SP: Cortez, 2011. 

CUNHA, M. I. da.  O bom professor e sua prática. 21.ed. Campinas – SP: Papirus, 

2009. 

PIMENTA, Selma Garrido et al. Didática e formação de professores - percursos e 

perspectivas no Brasil e em Portugal. 6.ed. São Paulo - SP: Cortez, 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ABDALLA, M. F. B.  O senso prático de ser e estar na profissão.  São Paulo: 

Cortez, 2006.  

ARANTES, Ana Paula Pereira; Gebran, Raimunda Abou. Docência no ensino 

superior: trajetórias e saberes. Jundiaí - SP: Paco Editorial, 2013.  

ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas - trajetórias e tempos de alunos e  

mestres. 3.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  

FAGUNDES, T. C. P. C.  Gênero e escolha profissional.  In: FERREIRA, S. L.; 

NASCIMENTO, E. R. do.  Imagens da mulher na cultura contemporânea. 

Salvador: NEIM/UFBA, 2002.  v. 7.  268 p.  (Coleção Bahianas).  Disponível em: 

<http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/imagens.pdf>.   

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?  novas exigências 

educacionais e profissão docente. 8.ed. São Paulo - SP: Cortez, 2004. 

MACHADO, Nílson J. Epistemologia e didática, as concepções de conhecimento 

e inteligência e a prática docente. 2.ed. São Paulo - SP: Cortez, 1996.  

 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado II – Docência nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Carga Horária: 80 horas                     

EMENTA  

A organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

As modalidades organizativas do cotidiano escolar: planejamento e etapas de 

execução. Diagnóstico das escolas. Análise da organização escolar dos anos 

http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/imagens.pdf
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iniciais (1º ao 5º ano) Observação e análise do Projeto Pedagógico da escola. 

Acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas na escola. 

Participação, intervenção e atuação na prática docente e no cotidiano escolar dos 

anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Elaboração de Plano de Aula. 

Regência de classe. Leituras e análises pertinentes ao contexto de atuação do 

estágio supervisionado obrigatório. Produção de relatório do estágio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. 7.ed. São Paulo - SP: 

Cortez, 2015.   

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 6.ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2010. 

SILVA, Nilson Robson Guedes. Estágio Supervisionado Em Pedagogia – 2.ed. 

Alínea, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Educação. Referenciais para formação de professores. 2. 

ed. Brasília, DF. 2002.  

FONTANA, Roseli Cação. Trabalho e subjetividade. Nos rituais da iniciação, a 

constituição do ser professora. Cadernos Cedes, ano XX, nº 50, Abril/00. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v20n50/a08v2050.pdf  

GARCIA, Regina Leite. A formação da professora alfabetizadora: reflexões sobre 

a prática. 4.ed. São Paulo -SP: Cortez, 2003.  

 

6º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Breve histórico à Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Estudo da legislação 

específica. Apresentação de conteúdos gerais relativos à comunicação visual e 

regras gramaticais específicas. A prática da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.  

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v20n50/a08v2050.pdf
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática de línguas de sinais. 2.ed.. Rio de 

Janeiro, RJ: Tempo brasileiro, 2010.  

HONORA , Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua 

brasileira de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com 

surdez V.1. São Paulo: Ciranda Cultural, 2015.  

SOUZA, Marco Antonio Costa et al. Educação de surdos: pontos e contrapontos. 

São Paulo - SP: Summus, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Língua brasileira de sinais: Programa de 

capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental. Brasília: MEC, 

1998. V. 3.  

GÓES, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. 3.ed. Campinas: Autores 

associados, 2002.  

LEVY, C. C. A. C. O surdo em si maior. São Paulo: Roca, 1999. 

LUCHESI, M. R. C. Educação de pessoas surdas. 3.ed. Campinas: Papirus, 2008.  

QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

Artmed, 2008.   

SOUZA, M. A. C. et al. Educação de surdos: pontos e contrapontos. São Paulo: 

Summus, 2007.  

 

DISCIPLINA: Estatística aplicada à educação 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Estatística: história e importância das aplicações no campo educacional. O método 

estatístico. Conceitos fundamentais: população, amostra, variável, dados brutos e 

relativos, rol. Estatística Descritiva: coleta de dados, tabelas e gráficos estatísticos. 

Distribuição de Freqüência. Medidas de Posição. Medidas de Dispersão. Distribuição 

Normal. Amostragem. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AKANIME, Carlos Takeo ; YAMAMOTO, Roberto Katsuhiro. Estudo dirigido de 

estatística descritiva. 2.ed. São Paulo - SP: Érica, 2012.  

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2016. 

MORETTIN, Pedro Alberto; Bussab, Wilton de O. Estatística básica. 8.ed. São 

Paulo - SP: Saraiva, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

TOLEDO, Geraldo Luciano. Estatística básica. 2.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: teoria, 

exercícios resolvidos e propostos. 2.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2011.  

PEREIRA, Wilson. Estatísticas conceitos básicos. 2.ed. São Paulo - SP: McGraw-

Hill, 1990.  

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São 

Paulo - SP: Pearson, 2012.  

 

DISCIPLINA: Educação e Tecnologias 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Informação, comunicação e instrução. A educação mediada pela tecnologia – um 

olhar crítico. As ferramentas computacionais. A informática nas escolas: escrever, 

desenhar, calcular, navegar e programar para apresentar, compreender, replanejar, 

conscientizar, transformar, organizar, pesquisar, relacionar e compartilhar. Mídia e 

Educação. A TV e a cultura nas escolas. As linguagens da TV e do vídeo. O uso de 

recursos audiovisuais na organização e execução de aulas. Educação à distância e 

a era da internet.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. Autores Associados, 2008.  

FERRETTI, Celso João et al. Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 

multidisciplinar. 14.ed.. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
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KENSKI, Vani. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: 

Editora Papirus, 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FONSECA, Ana Paula Araujo. Estudo de caso da tutoria virtual da UAB – 

UFSCAR: análise do processo formativo e atuação. São Carlos: UFSCar, 2013.  

Disponível em 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2298/5041.pdf?sequence=1&isA

llowed=y  

PENTEADO, Heloísa Dupas. Pedagogia da comunicação: teorias e práticas. São 

Paulo - SP: Cortez, 1998.  

SAMPAIO, Marisa Narcizo; LEITE, Lígia Silva. Alfabetização tecnológica do 

professor. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  

SOUSA, Robson Pequeno de; MOITA, Filomena M. C. da S. C.; CARVALHO, Ana 

Beatriz Gomes. Tecnologias Digitais na Educação. São Paulo - SP: EDUEPB, 

2011.  

SOUSA, Robson Pequeno de et al. Teorias e práticas em tecnologias 

educacionais. Campina Grande: EDUEPB, 2016.  

 

DISCIPLINA: Avaliação Educacional 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Avaliação educacional e prática avaliativa no contexto do sistema e da educação 

escolar A evolução histórica da avaliação, seus diversos conceitos e sua relação com 

a atualidade; suas funções, categorias e critérios. A avaliação de Projetos e de 

Planos. Avaliação Institucional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DIAS SOBRINHO, José; BALZAN, Newton César. Avaliação institucional: teoria e 

experiência. 5.ed. São Paulo - SP: Cortez, 2011.  

FREITAS, Luiz Carlos Ciclos, seriação e avaliação: confronto de lógicas. São Paulo: 

Moderna, 2003.  

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2298/5041.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/2298/5041.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. 22.ed. São Paulo - SP: Cortez, 2011.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DEPRESBITERIS, Léa. Avaliação educacional em três atos. 4.ed. São Paulo - SP: 

SENAC, 2009.  

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré 

escola à universidade. 29. ed.. Porto Alegre - RS: Mediação, 2009.  

LORDÊLO, Jose Albertino Carvalho; Dazzani, Maria Virgínia. Avaliação 

educacional: desatando e reatando nós. Salvador-BA: EDUFBA, 2009.  

PERRENOUD, Philippe. Avaliação da excelência à regulação das aprendizagens 

entre duas lógicas. Porto Alegre - RS: Artmed, 2007. 

QUEIROZ, KELI CONSUÊLO ALMEIDA DE LIMA. Eu avalio, tua avalias, nós nos 

autoavaliamos? Uma experiência proposta pelo Sinaes. Campinas, SP: Autores 

associados, 2011.  

RABELO, Edmar Henrique. Avaliação: novos tempos, novas práticas. 8. ed.. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

SOUZA, Alberto de Mello e. Dimensões da avaliação educacional. 3.ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2011.  

 

DISCIPLINA: Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei 10.639/03 e Lei 11.645/08). Razões 

e origens do escravismo negro e indígena no Brasil. Educação e escravismo no 

Brasil. A formação da identidade nacional e a questão étnico-racial. Contribuição do 

índio e do negro na formação política, econômica e cultural brasileira. Movimento 

negro no Brasil. A realidade indígena brasileira. Ações afirmativas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FUNARI, Pedro Paulo; PIÑON, Ana. A temática indígena na escola: subsídios para 

os professores. São Paulo: Contexto, 2011.   
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MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. 2. reimp. São 

Paulo: Contexto, 2009.  

MUNANGA, Kabengele. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: Global, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais 

para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana. Brasília, DF: MEC, 2013.   

BRASILIA. POLÍTICAS públicas e ações afirmativas para a população 

afrodescendente. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2001.  

RIBEIRO, Berta. O índio na história do Brasil. 12.ed. São Paulo: Global, 2011.  

SILVÉRIO, Valter Roberto. Síntese da coleção história geral da África: século XVI 

ao século XX. Brasília, DF: UNESCO, 2013.   

 

DISCIPLINA: Estágio supervisionado III – EJA,  Formação de Professores e 

Educação profissional em Ambientes Escolares e/ou Não Escolares  

Carga Horária: 80 horas                     

EMENTA 

Práticas de docência na Educação de jovens e adultos e no ensino médio ou 

equivalente, e gestão educacional oportunizando aos alunos a observação e 

acompanhamento, a participação no planejamento, na execução e na avaliação de 

aprendizagens do ensino de projetos pedagógicos em escolas e/ou outros ambientes 

educativos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DALMÁS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, 

acompanhamento e avaliação. 13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Práticas interdisciplinares na escola. 12.ed. 

São Paulo - SP: Cortez, 2011.  

LÜCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. 

17.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

 



 

 

 

 

165 
 

 

 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. 22.ed.. São Paulo - SP: Cortez, 2011.  

PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre 

- RS: Artmed, 2009.  

ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. 3.ed. São Paulo - SP: Paz e Terra 

Ltda, 2003. 

MARTINELLI, Maria lúcia; Rodrrigues on, Maria lucia; Muchail, Salma Tannus. O uno 

e o múltiplo nas relações entre as áreas do saber. 2.ed. São Paulo - SP: Cortez, 

1998.  

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 12.ed. São 

Paulo - SP: Cortez, 2007.  

O'SULLIVAN, EDMUND. Aprendizagem transformadora: uma visão educacional 

para o século X X I . São Paulo - SP: Cortez, 2004. 

 

7º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: Dinâmica de Grupo e das Relações Humanas 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Fundamentos teóricos que permitam a compreensão das relações grupais, baseado 

nos pensamentos de Kurt Lewin e Bleger. Os principais tipos de grupo. As relações 

interpessoais e a comunicação humana nos grupos. Técnicas e dinâmicas de grupo, 

aplicáveis no contexto escolar e institucional. Professor e a administração do estresse 

em sala de aula. Relacionamento interpessoal na escola.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANTUNES, C. Manual de técnicas de dinâmica de grupo de sensibilização de 

ludopedagogia. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 1987.  

BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. 4.ed. São Paulo: WMF, 

2015.  
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YOZO, R. Y. K. 100 jogos para grupos: uma abordagem psicodramática para 

empresas, escolas e clínicas. 19.ed. São Paulo - SP: Ágora, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BARRETO, M. F. M. Dinâmica de grupo: história, prática e vivências. 5.ed. 

Campinas, SP: Alínea, 2014. 

MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5.ed. São Paulo - SP: Atlas, 

2002.  

MINICUCCI, Agostinho. Técnicas do trabalho em grupo. 2.ed. São Paulo - SP: 

Atlas, 1992.  

PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. 8.ed. São Paulo: 2012.  

 

DISCIPLINA: Princípios e Métodos da Pedagogia Empresarial I 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

A construção do espaço do pedagogo nas empresas. O papel do pedagogo nas 

empresas. O pedagogo e a qualificação profissional. Educação no trabalho – 

importância. Universidade corporativa. As empresas tornam-se educadoras. 

Responsabilidades do pedagogo empresarial. Práticas de intervenção do pedagogo 

empresarial 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARANTES, Valéria. Educação formal e não-formal: pontos e contrapontos. São 

Paulo: Summus, 2008.  Verificar se  pode ficar aqui 

MATOS, Elizete L. M. (Org.) Escolarização hospitalar: educação e saúde de mãos 

para humanizar. Petrópolis: Vozes, 2009. 

TRINDADE, A. B. Pedagogia Empresarial: Formas e Contextos de Atuação. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Wak, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: segunda edição, totalmente revista e 

atualizada. 2.ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004.  
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PENTEADO, Heloísa Dupas. Pedagogia da comunicação teorias e práticas. São 

Paulo - SP: Cortez, 1998. 

ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional. 14.ed. São Paulo - SP: 

Prentice Hall, 2014.   

 

DISCIPLINA: Princípios e Métodos da Gestão Educacional 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Fundamentos teóricos da Administração. Teorias da Administração e Gestão 

Educacional. Gestão e Administração (diferenças conceituais). Gestão Escolar e a 

construção do Projeto Político-pedagógico. Autonomia da Escola: um conceito 

relativo e uma realidade em construção. Gestão Escolar Democrática. Contexto 

histórico e a proposta da gestão democrática. As reformas educacionais e a gestão 

da educação. Experiências inovadoras de gestão educacional e escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

LIBÂNEO, J. C.  Organização e Gestão da Escola Teoria e prática; Goiânia: 

Alternativa, 2008.  

ROSA, Clóvis. Gestão estratégica escolar. 4.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma 

construção possível . 29.ed.. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4.ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. 

FÉLIX, Maria de Fátima Costa. Administração escolar - um problema educativo 

ou empresarial. 4.ed. São Paulo - SP: Cortez, 1989. 

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 8. ed. São Paulo 

- SP: Cortez, 1999.  

FERREIRA, Naura S. Carapeto. Gestão democrática da educação: atuais 

tendências, novos desafios. 6.ed. São Paulo - SP: Cortez, 2008.  
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NISKIER, Arnaldo. Qualidade de ensino - a grande meta. São Paulo - SP: LTr, 

1996.  

 

DISCIPLINA: Princípios e Métodos da Supervisão e Inspeção Escolar 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Evolução histórica da supervisão educacional. O planejamento do projeto 

pedagógico, o currículo e o ensino. Ação supervisora e tendências pedagógicas. A 

supervisão educacional e o desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem. A organização do trabalho pedagógico: rotinas e inovação. Uma 

prática supervisora voltada para a transformação social. 

A atuação do Inspetor e suas vinculações funcionais com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação e com os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação. 

Ética em inspeção escolar. Orientação e assistência ao processo administrativo 

escolar.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ALVES, Nilda. Educação e Supervisão: o trabalho coletivo na escola. 13.ed. 2011. 

DALMÁS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, 

acompanhamento e avaliação. 17.ed.. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011 

RANGEL, Mary; ALARCÃO, Isabel. Supervisão pedagógica: princípios e práticas. 

6. ed. Campinas: Papirus, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação institucional: teoria e experiências.5.ed São 

Paulo: Cortez, 2011. 

GADOTTI, Moacir. Educação e Poder(D.4): introdução à pedagogia do conflito. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação. Porto Alegre: 

Atmed, 1998.  

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
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MENEGOLLA, Maximiliano. Por que Planejar? Como Planejar? Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1991. 

TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio (D.4).3.ed. São Paulo: CCSE, 

1971.1ex 

 

DISCIPLINA: Trabalho de Curso I 

Carga Horária: 51 horas                     

EMENTA 

Abordagem sobre ciência e conhecimento científico. Elaboração de proposta de 

trabalho científico, envolvendo temas abrangidos pelo curso, com base na 

regulamentação da ABNT e regulamento específico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 

Paulo - SP: Cortez, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

9. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

BASTOS, Cleverson Leite. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 18. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

BASTOS, Lilia da Rocha. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2012.  

CARMO NETO, Dionísio Gomes do. Metodologia científica para principiantes. 3. 

ed. Salvador-BA: American word university press, 1996.  

CARVALHO, Maria Cecilia Maringoni de. Construindo o saber: metodologia 

científica - fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  
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CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo, SP: Afiliada, 

2009. 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

1985. 

______. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2009.  

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre - RS: Artmed, 

2009. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 1996.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa 

científica. São Paulo, SP: Avercamp, 2005.  

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa. 30. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7.ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010.  

______. Técnicas de pesquisa: planejamento, amostragens e elaboração. 7. ed. 

São Paulo, SP: Atlas, 2008.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1997.  

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria método e criatividade. 23. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  

MOTA, Davide. Pesquisa na internet. Rio de Janeiro, RJ: SENAC, 1998.  

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho 

científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo 

Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: 

<http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-

book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>.  

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 5. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1981.  
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DISCIPLINA: Estágio Supervisionado IV – Gestão Educacional, Coordenação 

Pedagógica e Inspeção Escolar 

Carga Horária: 80 horas                     

EMENTA 

Ampliação do desenvolvimento das competências técnica, política e humana do 

estagiário através da participação, intervenção e atuação na prática do pedagogo nos 

espaços de gestão educacional, coordenação pedagógica e inspeção escolar. 

Acompanhamento e desenvolvimento de propostas alternativas de supervisão e 

coordenação pedagógica, articulada ao Projeto Pedagógico da escola. Observação 

e caracterização geral de projetos educativos desenvolvidos em diferentes tipos de 

organização em que o pedagogo atua ou pode atuar, no sentido de promover uma 

maior compreensão dos aspectos e fatores históricos, políticos, culturais e 

ideológicos que integram, caracterizam e condicionam os processos educativos 

desenvolvidos nos diferentes tipos de organizações não escolares. Leituras e 

análises pertinentes ao contexto de atuação do estágio supervisionado obrigatório. 

Produção de relatório do estágio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALVES, Nilda. Educação e Supervisão: o trabalho coletivo na escola. 13.ed. 2011. 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação institucional: teoria e experiências. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

RANGEL, Mary; ALARCÃO, Isabel. Supervisão pedagógica: princípios e práticas. 

6. ed. Campinas: Papirus, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GADOTTI, Moacir. Educação e Poder(D.4): introdução à pedagogia do conflito. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação. Porto Alegre: 

Atmed, 1998.  

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
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MENEGOLLA, Maximiliano. Por que Planejar? Como Planejar? Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1991.  

PLACCO, V. M. N. de Souza; ALMEIDA, L. R. de O coordenador pedagógico e a 

formação docente. 3 ed., São Paulo: Loyola, 2002. 

TEIXEIRA, Anísio. Educação não é privilégio (D.4).3.ed. São Paulo: CCSE, 1971.  

 

8º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA: O Lúdico no espaço escolar: a Brinquedoteca 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

A importância do lúdico para o processo ensino-aprendizagem. Função do lúdico na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O lúdico e sua relação 

com a cultura e os rituais da vida adulta. Contextos lúdicos tradicionais e 

contemporâneos. Práticas lúdicas e diversidade cultural. Expressão corporal através 

de jogos e brincadeiras. Respeito às normas e convivência social, a partir de 

atividades lúdicas. Jogos infantis X desenvolvimento biopsicomotor e afetivo da 

criança.  Reflexão sobre a contribuição da Brinquedoteca no desenvolvimento da 

imaginação, criatividade, comunicação e da expressão da criança. Principais 

métodos e técnicas educativas da aprendizagem lúdica. Análise e discussão de 

estudos e pesquisas atuais sobre o tema. Formação profissional e inovação em 

ensino lúdico. Análise da função pedagógica dos jogos e brincadeiras e seus 

diferentes usos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

FERREIRA, Sueli (Org.). O Ensino das Artes: construindo caminhos. 10.ed. 

Campinas: Papirus, 2012. 

FREIRE, Madalena. A Paixão de Conhecer o Mundo. 17.ed. RJ: Paz e Terra. 

Vozes, 2011. 

MACHADO, Marina Marcondes. O brinquedo-sucata e a criança: a importância 

do brincar, atividades e materiais. São Paulo, Loyola, 1994. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARANHA, Mª Lúcia Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 

à filosofia. 4.ed. São Paulo: 2009.  

CLAVER, Ronald. Escrever e brincar: oficina de textos. 2.ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2005.  

KISHIMOTO, T. M. (org.). Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação.14.ed. São 

Paulo, Cortez, 2011. 

SANTOS, Santa Marli Pires dos (Org.). Brinquedoteca: o lúdico em diferentes 

contextos. 13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.  

 

DISCIPLINA: Educação em Direitos Humanos 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Compreensão das bases conceituais e históricas dos Direitos Humanos, da 

reconstrução histórica no processo de afirmação dos Direitos Humanos na sociedade 

brasileira. Educação para a diversidade - direitos humanos e às relações étnico-

raciais, questões de gênero e histórias e culturas dos povos indígenas e africanos e 

afro brasileiros. A diversidade social e as desigualdades econômicas. Democracia, 

cidadania e direitos humanos. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

e o projeto de pessoa. A formação de professores numa perspectiva de atendimento 

à diversidade e na busca por uma sociedade de direitos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ARAÚJO, Ulisses F.; AQUINO, Júlio Groppa. Os Direitos Humanos na Sala de 

Aula: A Ética Como Tema Transversal. São Paulo: Moderna, 2001.  

BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil. Editora Saraiva, 

2014.  

MUNANGA, K.; GOMES, N.L. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: global, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Educação 

em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais – Brasília: Coordenação Geral de 
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Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e 

Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/conferenciasdh/12a-conferencia-nacional-de-

direitos-humanos/educacao-em-direitos-humanos/caderno-de-educacao-em-

direitos-humanos-diretrizes-nacionais 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão 

racial no Brasil 1870 - 1930. São Paulo - SP: Companhia das Letras, 2015. 

TOURAINE, A. Iguais e diferentes Poderemos viver juntos? Petrópolis, RJ: Vozes, 

1997.  

 

DISCIPLINA: Educação e questões de gênero, sexualidade e diversidade sexual 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Construção social de gênero. Conceitos básicos – gênero, identidade de gênero e 

orientação sexual. O feminino e o masculino – um olhar crítico sobre papeis 

estabelecidos historicamente. Estereótipos, preconceitos e discriminação de gênero, 

identidade de gênero transgênero e orientação sexual. Educação e diversidade 

sexual – o papel da escola na desconstrução de preconceitos e estereótipos. A 

expressão da sexualidade nas diferentes fases do desenvolvimento. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SUTTER, Matilde Josefina. Determinação e mudança de sexo: aspecto médico- 

legal. São Paulo - SP: Revista dos Tribunais, 1993.  

SILVA, Ricardo de Castro e. Orientação sexual: possibilidade de mudança na 

escola. Campinas, SP: Mercado de letras, 2002. 

SILVA, Tomaz Tadeu da; HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. Identidade e 

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 15.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FIGUEIRÓ, Mary Neide Damico. Educação sexual: retomando uma proposta, um 

desafio. 3.ed.. Londrina-PR: Eduel, 2010.  

http://www.sdh.gov.br/assuntos/conferenciasdh/12a-conferencia-nacional-de-direitos-humanos/educacao-em-direitos-humanos/caderno-de-educacao-em-direitos-humanos-diretrizes-nacionais
http://www.sdh.gov.br/assuntos/conferenciasdh/12a-conferencia-nacional-de-direitos-humanos/educacao-em-direitos-humanos/caderno-de-educacao-em-direitos-humanos-diretrizes-nacionais
http://www.sdh.gov.br/assuntos/conferenciasdh/12a-conferencia-nacional-de-direitos-humanos/educacao-em-direitos-humanos/caderno-de-educacao-em-direitos-humanos-diretrizes-nacionais
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LOURO, Guacira Lopes (org). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001. Disponível em http://carladeabreu.com/wp-

content/uploads/2015/10/LOURO-Guacira-Lopes-org.-O-Corpo-Educado-

Pedagogias-da-Sexualidade.pdf Acesso em 17.05.2017 

SECAD, CADERNOS. Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer 

diferenças e superar preconceitos. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC). Brasília, 2007. Disponível em 

http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_cad4_gen_div_prec.pdf Acesso em 

07.05.2017 

SPENGLER, Fabiana Marion. União homoafetiva: o fim do preconceito. Santa Cruz 

do Sul - RS: EDUNISC, 2003. 

RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Sexualidade e Educação. Arte e Ciência Editora. 

https://ppgidh.ndh.ufg.br/up/788/o/Ebook_-

_Sexualidade__g%C3%AAnero_e_educa%C3%A7%C3%A3o_sexual__-_2014.pdf 

 

DISCIPLINA: Fundamentos e Metodologias em Pedagogia Empresarial II 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

A construção do espaço do pedagogo nas empresas. O papel do pedagogo nas 

empresas. O pedagogo e a qualificação profissional. Educação no trabalho – 

importância. Universidade corporativa. As empresas tornam-se educadoras. 

Responsabilidades do pedagogo empresarial. Práticas de intervenção do pedagogo 

empresarial. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ARANTES, Valéria. Educação formal e não-formal: pontos e contrapontos. São 

Paulo: Summus, 2008.   

MATOS, Elizete L. M. (Org.) Escolarização hospitalar: educação e saúde de mãos 

para humanizar. Petrópolis: Vozes, 2009. 

TRINDADE, A. B. Pedagogia Empresarial: Formas e Contextos de Atuação. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Wak, 2009.  

 

http://carladeabreu.com/wp-content/uploads/2015/10/LOURO-Guacira-Lopes-org.-O-Corpo-Educado-Pedagogias-da-Sexualidade.pdf%20Acesso%20em%2017.05.2017
http://carladeabreu.com/wp-content/uploads/2015/10/LOURO-Guacira-Lopes-org.-O-Corpo-Educado-Pedagogias-da-Sexualidade.pdf%20Acesso%20em%2017.05.2017
http://carladeabreu.com/wp-content/uploads/2015/10/LOURO-Guacira-Lopes-org.-O-Corpo-Educado-Pedagogias-da-Sexualidade.pdf%20Acesso%20em%2017.05.2017
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_cad4_gen_div_prec.pdf%20Acesso%20em%2007.05.2017
http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/bib_cad4_gen_div_prec.pdf%20Acesso%20em%2007.05.2017
https://ppgidh.ndh.ufg.br/up/788/o/Ebook_-_Sexualidade__g%C3%AAnero_e_educa%C3%A7%C3%A3o_sexual__-_2014.pdf
https://ppgidh.ndh.ufg.br/up/788/o/Ebook_-_Sexualidade__g%C3%AAnero_e_educa%C3%A7%C3%A3o_sexual__-_2014.pdf
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: segunda edição, totalmente revista 

e atualizada. 2.ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004. 

PENTEADO, Heloísa Dupas. Pedagogia da comunicação teorias e práticas. São 

Paulo - SP: Cortez, 1998.   

ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional. 14.ed. São Paulo - SP: 

Prentice Hall, 2014.  

 

DISCIPLINA: Trabalho Pedagógico em Espaços de Educação não Formais 

Carga Horária: 68 horas                     

EMENTA 

Educação e Sociedade. Contexto social brasileiro atual. Princípios e práticas da 

Pedagogia em espaços educativos não formais. Educador Social. A atuação do 

pedagogo no processo da aprendizagem em diferentes espaços não escolares. 

Pedagogia como ciência da educação e sua aplicabilidade em vários espaços: 

Empresarial/RH, Hospitalar, Comunidade/Rua, ONGs, Bibliotecas e Rádio/TV. 

Projetos de Ação Educativa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ARANTES, Valéria. Educação formal e não-formal: pontos e contrapontos. São 

Paulo: Summus, 2008. 

GOHN, Maria da Gória. Educação não formal e o educador social: atuação no 

desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010.  

MATOS, Elizete L. M. (Org.) Escolarização hospitalar: educação e saúde de mãos 

para humanizar. Petrópolis: Vozes, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2004. V. 67.  

MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. 

Pedagogia hospitalar: A humanização integrando educação e saúde. 5. ed. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2011.  
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PENTEADO, Heloísa Dupas. Pedagogia da comunicação teorias e práticas. São 

Paulo - SP: Cortez, 1998. Acrescentei  

VISÕES singulares, conversas plurais. São Paulo: Itaú Cultural, 2007. Disponível em: 

<http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/000459.pdf>. 

 

DISCIPLINA: Trabalho de Curso II 

Carga Horária: 34 horas                     

EMENTA 

Elaboração do artigo científico. Estrutura e normalização do artigo científico. 

Apresentação da pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 

Paulo: Cortez, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

9. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

BASTOS, Cleverson Leite. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 

científica. 18. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  

BASTOS, Lilia da Rocha. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2012.  

CARMO NETO, Dionísio Gomes do. Metodologia científica para principiantes. 3. 

ed. Salvador-BA: American word university press, 1996.  

CARVALHO, Maria Cecilia Maringoni de. Construindo o saber: metodologia 

científica - fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  
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CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo, SP: Afiliada, 

2009. 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

1985.  

______. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2009. 

FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto Alegre - RS: Artmed, 

2009.  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 1996. 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa 

científica. São Paulo, SP: Avercamp, 2005. 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa. 30. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010.  

______. Técnicas de pesquisa: planejamento, amostragens e elaboração. 7. ed. 

São Paulo, SP: Atlas, 2008.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1997.  

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria método e criatividade. 23. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  

MOTA, Davide. Pesquisa na internet. Rio de Janeiro, RJ: SENAC, 1998.  

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007.  

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho 

científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo 

Hamburgo: Feevale, 2013. Disponível em: 

<http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-

book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf>. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 5. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1981. 
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DISCIPLINA: Estágio Supervisionado V – Educação Não Formal  

Carga Horária: 80 horas                     

EMENTA 

Conhecimento teórico-prático para a atuação do pedagogo em espaços não formais 

de educação. Análise das contribuições da atuação do pedagogo em espaços não 

formais de educação para o funcionamento da sociedade e o exercício da cidadania. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARANTES, Valéria. Educação formal e não-formal: pontos e contrapontos. São 

Paulo: Summus, 2008.  

GOHN, Maria da Gória. Educação não formal e o educador social: atuação no 

desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010. . 

MATOS, Elizete L. M. (Org.) Escolarização hospitalar: educação e saúde de mãos 

para humanizar. Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

GOHN, Maria da Gória. Educação não formal e cultura política. 3.ed. São Paulo - 

SP: Cortez, 2005.  

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2004. V. 67.  

MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. 

Pedagogia hospitalar: A humanização integrando educação e saúde. 5. ed. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2011.  

PENTEADO, Heloísa Dupas. Pedagogia da comunicação teorias e práticas. São 

Paulo - SP: Cortez, 1998.   

SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes von e Cols. Visões singulares, conversas 

plurais. São Paulo: Itaú Cultural, 2007. Disponível em: 

<http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/000459.pdf>.  

 


