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Dados de Identificação do Curso:
Curso: Pedagogia
Coordenador: Drª. Silvia Cristina Fernandes Lima
Município de Funcionamento Patos de Minas / MG
Diploma Conferido: Licenciatura
Modalidade: Presencial
Prazo para integralização 08 Semestres
Carga horária do curso: 3780
Regime Letivo: Semestral
Turnos de Oferta: Noturno
Vagas Ofertadas:
MISSÃO DA FPM:
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o
desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a
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democracia e a cidadania além de promover a educação visando o
desenvolvimento sustentável do País”.
2. Dados Socioeconômicos da Região
A crescente demanda do mercado de trabalho e a necessidade desse
profissional nas mais variadas áreas, fez com que a oferta deste curso se
caracterizasse como uma das prioridades dentro da proposta de Educação
Superior desta Instituição de Educação. O curso será mantido partindo dos
princípios legais, institucionais, filosóficos e socioculturais, obedecendo aos
identificadores das demandas da comunidade onde estará inserido.
Consequências esperadas com a implantação deste curso será a inserção
imediata de profissionais no mercado de Patos de Minas e região. Profissionais
estes que terão aprofundamento necessário para se colocarem com autonomia
e fazerem a diferença neste empreendimento que se encontra carente de
profissionais dedicados e conscientes. Sabe-se da potencialidade que está
presente nos cursos de pedagogia e de sua influencia na formação da
humanidade, portanto na certeza da formação de profissionais éticos, críticos,
pesquisadores e reflexivos a sociedade de Patos de Minas e toda sua
jurisdição terão em suas mãos a sustentabilidade necessária para fazer a
melhoria requerida por esta já citada sociedade.
A oferta do curso leva em conta também a necessidade de minimizar a evasão
dos jovens para outras regiões que tenham mais alternativas para a
continuidade de seus estudos. Isto se torna algo regionalmente importante,
visto que, dos alunos que cursam o Ensino Superior em outra região, um
número bastante considerável não volta a sua cidade de origem, diminuindo
consideravelmente a população economicamente ativa, além da mão de obra
especializada desta região. Muitas vezes esta migração causa preocupação
aos pais destes jovens, bem como, uma ampliação nas despesas mensais da
família.

3

Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas
feitas por técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:
Características Regionais de Patos de Minas
Densidade
Município
Patos de Minas

População 2010
138.710

Área da unidade

demográfica

territorial (km²)

(hab/km²)

3.189,77

43,5

Fonte: IBGE/Cidades

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12
mesorregiões do estado brasileiro de Minas Gerais. Nela estão inseridas duas
das dez regiões de planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a
do Alto Paranaíba. É formada pela união de 66 municípios agrupados em sete
microrregiões, localizada na região oeste de Minas Gerais. Conta com
2.279.478 habitantes, bem como uma área de 90.545 km², equivalente a 15,4%
do território mineiro.
Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro
maior contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior
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economia do estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual.

Faz

fronteira a norte com o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com
Ribeirão Preto, com São José do Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e
com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com a Central Mineira e com o Oeste
de Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul.
A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus
municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba,
Patos de Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia
é o maior município do interior mineiro.
Evolução Populacional
Evolução Populacional
Ano

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

1991

102.946

15.743.152

146.825.475

1996

112.384

16.567.989

156.032.944

2000

123.881

17.891.494

169.799.170

2007

133.054

19.273.506

183.987.291

2010

138.710

19.597.330

190.755.799
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Fonte:

IBGE/Cidades

Municípios da Microrregião de Patos de Minas

Fonte: IBGE – CENSO 2010
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Número de Docentes por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Pré-escolar

472

311,52

3.079,06

Fundamental

1.114

1.649,95

15.495,21

Médio

276

642,20

5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades

Número de Escolas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Fundamental

49

108,44

1.340,77

Médio

26

30,69

279,93

Fonte: IBGE/Cidades
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Matrículas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Pré-escolar

3.054

4.515,81

49.165,25

Fundamental

17.191

26.571,85

278.253,38

Médio

5.560

7.873,59

80.748,81

Fonte: IBGE/Cidades

PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade

Patos de Minas
Hom
ens

0 a 4 anos
5 a 9 anos

4.07
7
4.66
4

10 a 14

5.64

anos

5

15 a 19

6.14

anos

7

20 a 24

5.97

Minas Gerais

Mulheres

Homens

Mulheres

3.931

649.660

627.206

4.497

726.034

702.961

5.356

858.109

830.051

5.898

868.022

851.253

5.954

874.104

859.390

Brasil
Homens

Mulheres

7.016.61

6.778.79

4

5

7.623.74

7.344.86

9

7

8.724.96

8.440.94

0

0

8.558.49

8.431.64

7

1

8.629.80

8.614.58
8

anos

0

25 a 29

5.77

anos

8

30 a 34

5.29

anos

5

35 a 39

5.28

anos

6

40 a 44

5.25

anos

8

45 a 49

4.80

anos

8

50 a 54

4.18

anos

6

55 a 59

3.39

anos

3

60 a 64

2.53

anos

2

65 a 69

1.80

anos

7

70 a 74

1.40

anos

9

75 a 79
anos
80 a 84
anos
85 a 89
anos
90 a 94
anos
95 a 99
anos
Mais de
100 anos

7

1

8.460.63

8.643.09

1

6

7.717.36

8.026.55

5

4

6.766.45

7.121.72

0

2

6.320.37

6.688.58

4

5

5.691.79

6.141.12

1

8

4.834.82

5.305.23

8

1

3.902.18

4.373.67

3

3

3.040.89

3.467.95

7

6

2.223.95

2.616.63

3

9

1.667.28

2.074.16

9

5

1.090.45

1.472.86

5

0

5.817

851.586

853.105

5.638

790.229

805.450

5.759

694.342

722.116

5.589

671.738

702.039

5.214

628.195

666.388

4.511

548.830

584.829

3.528

441.415

479.714

2.761

339.165

376.212

2.085

251.626

290.172

1.768

191.852

233.376

824

1.113

129.276

168.843

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

17

53

3.332

7.576

31.528

66.804

5

11

739

1.904

7.245

16.987
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Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010
DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Receitas

320.935

42.111.468

461.146.647

Despesas

288.573

37.742.140

412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.
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Fonte: IBGE/Cidades
PRODUTO INTERNO BRUTO
PRODUTO INTERNO BRUTO
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Agropecuária

224.420

15.568.048

105.163.000

Indústria

575.250

54.306.183

539.315.998

Serviços

1.600.670

97.398.820

1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.
A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária,
e a do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as
agroindústrias. O Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado
em 2009 era de 42,897 bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas
da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. A mesorregião participa com
16,57% do PIB estadual e com 1,74% do PIB nacional. E o em PIB per capita
de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).

Fonte: IBGE/Cidades
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Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Automóveis

45.719

5.441.609

49.822.708

Caminhões

3.375

318.436

2.645.992

Caminhões-trator

1.460

63.067

593.892

Caminhonetes

9.081

783.208

6.588.813

Caminhonetas

1.566

273.991

2.908.233

Micro-ônibus

188

43.346

375.274

Motocicletas

25.047

2.308.174

20.216.193

Motonetas

7.009

257.972

3.833.159

Ônibus

396

71.950

590.657

Tratores

7

2.052

30.371

Utilitários

543

51.271

637.211

Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.
Educação Superior
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da
implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com
que a Educação Superior só se desenvolvesse em meados do Séc. XX. A
região, porém, viveu o boom educacional do final dos anos sessenta, com a
implantação de diversas instituições públicas e privadas de Educação
Superior em Uberlândia e Uberaba.
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A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência
econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de
confluência de diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de
Educação Superior integra várias IES em uma área que as separa em no
máximo 200 km, para onde convergem alunos de toda a região que aspiram
desenvolver seus conhecimentos culturais, científicos e profissionais.
Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos
acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de
contribuir com eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio
social.
3. Histórico da Faculdade Cidade de Patos de Minas
TRAJETÓRIA DA MANTENEDORA
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma
instituição voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação,
em 1999, criou-se também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição
de Ensino Superior que se propõe à manutenção de cursos graduação, pósgraduação, pesquisa, extensão, cursos sequenciais e tecnológicos, podendo
estes serem presenciais, semipresenciais e à distância. Os seus idealizadores
são profissionais ligados à área do Ensino com experiência comprovada e com
o propósito de prover a cidade de Patos de Minas e sua região com a oferta de
cursos superiores em todas as áreas do ensino superior com qualidade,
eficiência e profissionalismo, adjetivos que serão inseridos como a marca desta
instituição durante a sua existência.
TRAJETÓRIA DA FACULDADE
O início das atividades desta instituição deu-se no primeiro semestre do ano
2005 com a aprovação pelo DEPES/ SESU/MEC, dos cursos de Bacharelado
em Fisioterapia e Licenciatura em Educação Física, desde o primeiro momento
estes cursos tiveram total aceitação pela população local. No segundo
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semestre de 2005 foram aprovados os cursos de Biomedicina e Enfermagem.
Em 2006, ainda no primeiro semestre, foram autorizados os cursos de
Graduação em Administração, Ciências Biológicas, Matemática e Química. No
ano de 2007, no primeiro semestre, iniciou-se o Programa de Pós- graduação,
quando os cursos de Saúde Pública e do Trabalhador, Gestão Ambiental,
Tecnologia de Alimentos, Auditoria em Sistemas de Saúde, Fisioterapia Clínica,
Gestão Estratégica de Marketing e Vendas, Gestão Estratégica de Finanças e
Planejamento Tributário e Docência do Ensino Superior formaram as turmas
iniciais do referido programa e ainda os cursos de graduação em
Administração, Psicologia e Nutrição. Para o funcionamento destes cursos a
instituição conta com laboratórios nas áreas de Microbiologia, Citologia,
Histologia, Embriologia, Fisiologia, Bioquímica, Anatomia e Informática (seus
laboratórios de informática estão equipados com 110 computadores ligados em
rede com total acesso via banda larga à internet divididos em suas 4 unidades
e 4 laboratórios). Os demais laboratórios dos diversos cursos estão totalmente
equipados para as aulas práticas. As bibliotecas da Instituição contam com o
acervo

completo

para

o

funcionamento

destes

cursos,

bem

como

computadores para acesso ao acervo e pesquisa.
Seu endereço atual conforme as documentações inseridas no Ministério de
Educação constam de uma Unidade sede, localizada à Rua Major Gote nº
1408, Centro, Unidade II, Shopping, localizada na Rua Major Gote nº 1901,
Centro, Unidade II, Shopping - Pós Graduação, localizada na Rua Major Gote,
n° 1901, Centro, Unidade III – localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de
Oliveira, 1278, bem como sua Policlínica situada à Rua Major Gote, nº 1409.
4. Contextualização do Curso
Nome do Curso e a Modalidade: Pedagogia
Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Patos de Minas
Endereço de Funcionamento do Curso: Rua Major Gote nº 1901, Centro –
Patos de Minas – MG.
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Número de Vagas Autorizadas: 100
Turnos: Noturno
Carga Horária Total do Curso: 3.780 horas
Tempos para Integralização: 12 Semestres
Coordenação do Curso: Drª. Silvia Cristina Fernandes Lima
5. Organização Didática Pedagógica
Contexto Educacional
A Faculdade Cidade Patos de Minas, mantida pela Associação Educacional de
Patos de Minas, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação
Superior pautada na humanização como abertura ao diálogo, ao compromisso
de integração social e à competência em todo seu agir.
Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Patos de Minas
são:


Valorizar a vida em todas as suas formas;



Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;



A busca da verdade;



Contribuir com o crescimento da comunidade; e



Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna.

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de
Patos de Minas, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e
particulares. Os princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-
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relação pessoal com uma formação que privilegie a inclusão dos valores
humanos.
O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, da Faculdade Cidade de Patos
de Minas, foi pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação
Superior:
1.

A formação humana;

2.

A formação específica;

3.

A formação profissional .

5.1. Concepção do Curso
A maior preocupação da Faculdade Cidade de Patos de Minas é o
oferecimento de um ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e
de extensão, que visem o envolvimento comunitário, por meio de uma
interação dinâmica dos segmentos sociais que se apresentam constantemente
com carências nos diferentes setores da área de saúde.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas pretende formar não apenas o
Profissional, na sua base comum, mas de forma concomitante o profissional
preparado para tratar com o público em geral, capaz de lidar com o que há de
mais moderno no âmbito de sua profissão e ciente do progresso relativo às
recentes pesquisas da área, buscando sempre melhorar o seu potencial. Por
meio da introdução do discente às disciplinas sociológicas, tecnológicas, de
iniciação científica e extensão, buscará habilitar profissionais preocupados com
o seu próprio aprimoramento, tornando-os capazes de enfrentarem um
mercado de trabalho cada vez mais exigente e globalizado.
O Curso de Graduação em Pedagogia se propõe formar profissionais
conscientes da evolução sócio-econômico-industrial da sociedade, por meio de
uma educação voltada tanto para os aspectos formativos, como a para os
aspectos informativos. Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o
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desenvolvimento do espírito de investigação científica, desenvolver a liberdade
e a solidariedade humana, o cultivo de valores que enfatizem a dignidade do
indivíduo como cidadão produtivo e despertar no educando a capacidade do
conhecimento de si próprio, de suas potencialidades, de seus semelhantes, do
mundo e de seu Criador. Ainda visa o curso de Pedagogia abrir horizontes nas
diversas áreas de atuação, onde se faz a necessidade da presença do
pedagogo, cuidando para que o mesmo seja sempre um pensador por
excelência, ou seja, sempre voltado pra a pesquisa e reflexão. Pretende-se
ainda que o pedagogo seja u profissional voltado para a formação constante e
com disposição para se colocar à disposição de buscar alterativas para
transformação de pessoas .
Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico,
dotados do espírito cientificista e humanitário para que possa exercer seu papel
social com dignidade e competência, objetivo este que será buscado
constantemente pela Faculdade Cidade de Patos de Minas, dentro de seu
relevante papel social.
5.2. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso:
A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os
órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição
contemplam todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de
Colegiado Superior de Cursos estão funcionando normalmente com seus
membros designados por portaria e através da realização de reuniões que
ocorrem de forma sistemática conforme regimento e demais normas.
A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição,
com os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as
exigências e metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo
parte das decisões institucionais e das determinações do MEC.
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O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que
permite uma postura que contemple essa nova realidade político-educacional,
caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e
orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se
restringindo à mera organização de componentes administrativos, mas sim, em
um planejamento estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas
ações a serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos.
A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequouse. A educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento
científico, pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as
quais levam a crítica reflexiva e consequentemente à ação refletida que
proporciona a evolução da sociedade.
A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento,
levando em conta as características e as tendências do meio na qual está
inserida. Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e
transformam a realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias às
adaptações, para galgar às transformações de forma criativa e crítica,
assumindo, o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente
mudança, que marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional.
Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
instituição de Ensino Superior é inseparável da visão própria de seu corpo
gestor e de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de
planificação do seu PDI promovendo a participação e transferência de sua
gestão.
O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de
assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro
e regional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a
partir:
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 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos,
realizados nos últimos 4 (quatro) anos pelo MEC, através do INEP;
 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de
representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da
sociedade, onde através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento
da instituição;
 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico
administrativo da instituição, além do NDE, composto por docentes, abrindo
espaço para a discussão coletiva, análise de documentos e diretrizes que
descrevem caminhos e objetivos a serem alcançados para a maior
significação do ensino e da formação dos discentes da instituição;
 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do
contexto interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição
nos próximos anos.
5.2.1. Política de Educação Ambiental da Instituição
A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica
para reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental.
Assim, as coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção
Geral da IES, elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo
com os princípios de qualidade, ética, bem como com a legislação específica,
incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo
Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da
ciência e cultura, permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de
gerenciamento de resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e
melhoria de qualidade ambiental, a partir de uma visão mais globalizada da
questão ambiental como propiciadora do pleno exercício da cidadania.
A abordagem temática desenvolvida é feita por meio da

criação de

oportunidade de busca do aprender, sustentado na pesquisa e na interatividade
das pessoas , na valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando
que a mesma seja significativa .
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A Discussão Acadêmica social e econômica, problemática em relação ao meio
ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e
tem sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo
educacional. Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros
Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional
de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros
Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática ambiental foi inserida
como conteúdo transversal em todas as disciplinas do currículo escolar.
Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de
integrar diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da
realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou
plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino,
extensão e iniciação científica. A partir dessa necessidade foi Criado o NEA
(Núcleo de educação Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a
comunidade acadêmica, sociedade e as questões ambientais.

5.2.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior
A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a
vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como
forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis
regionais, nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a todos
(as).
Sendo assim adota em sua missão e em todos os regulamentos e ações que
norteiam e efetivam suas ações práticas educativas para a defesa e aplicação
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na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades
individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos, sociais,
econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim de
garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de
promover a educação para a mudança e a transformação social, independente
da área de estudo ou formação.
Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como
norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos:
Dignidade humana; II- igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização
das diferenças e das diversidades; IV- laicidade do Estado; V-democracia na
educação, posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP
1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48.
VI - transversalidade, vivência E globalidade; e VII - sustentabilidade
socioambiental.
Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de
construção

coletiva,

utilizando

Linguagens

e

materiais

didáticos

contextualizados; e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos
humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de
direitos.
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Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo
diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais,
atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã
e responsável, junto à região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais
diversos meios midiáticos, os resultados e experiências vivenciados e obtidos.
Vale lembrar a Missão da Mantenedora e suas Mantidas: “Educar, produzir e
disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento humano,
comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além de
promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País”
conforme PDI (2015 a 2019).
Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e
ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas
focando na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade.
Além de propostas de iniciação científica em questões ambientais, do
afrodescendente indígena, memória do patrimônio cultural, gestões especificas
de ações sociais e demais atividades que possam se tornar de referencia para
o desenvolvimento de outros projetos.
Atividades de Extensão
São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES
com a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que
a mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao
ambiente escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em
termos de políticas em prol dos direitos humanos.
Gestão
Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão
organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando
processos de violações através de ouvidorias, representação institucional e
intervenção social junto ás esferas públicas de cidadania, com participação da
IES em conselhos, comitês, fóruns de direito e politicas publicas além da
participação em projetos sociais principalmente relacionados à saúde proposto
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pelo Governo Federal e que muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos
mesmos por falta de colaboradores com experiência ou conhecimento de
gestão.
Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH
como parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não
será possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação
Completa e Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES
com a cultura e política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem
estar de todos, salientando que outras formas de problemas com o avanço das
tecnologias (bullying, invasão de privacidade), também terão de ser
repensadas para a manutenção destes direitos.
5.2.3 Politica Afrodescendente e Indígena
Para a execução da politica sobre Afrodescendentes e Indígenas, a IES
inseriu em todos os cursos uma disciplina sobre a Temática. No Curso de
Pedagogia, devida a sua importância na formação humana dos futuros
educadores a mesma será colocada como disciplina obrigatória.
Cabe ressaltar que a IES executa projetos que incentivam a cultura
Afrodescendente e Indígena e possibilita ao aluno um maior contato com a
cultura tanto indígena quanto africana através de seminários, palestras, peças
de teatro dentre outros eventos que visam discutir a temática não somente com
a comunidade acadêmica, mas com a sociedade como um todo.
Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos
sociais, gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar,
promover e implementar as recomendações contidas nos pareceres do
Conselho Nacional de Educação com relação à educação para as relações
étnico-raciais e educação indígena.
O PPC está coerente com as Diretrizes Nacionais do Curso de Pedagogia..
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5.2.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
O Autismo é uma denominação que atualmente é mais bem explicada pelas
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do
Espectro

do

Autismo

(TEA),

que

indicam

uma

ampla

variação

na

sintomatologia, onde se inclui um tripé de características: dificuldade de
comunicação, de interação social, e interesse e atividades restritos,
estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do autismo, existem vários
graus de comprometimento dos sintomas, tornando mais ou menos severa a
situação do portador desta síndrome. Dentre os graus de severidade, propõese um indivíduo de comprometimento maior, outro intermediário e o terceiro
com comprometimento mais discreto.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas preocupa-se com a temática e trabalha
em sala de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à
participação e à aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da
mediação e destacando o ensino superior como um espaço privilegiado, sendo
o professor como elemento essencial para o acesso à aprendizagem.
A FPM conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno
autista, oferecendo do ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas
periodicamente palestras e seminários que abordam a temática para toda a
comunidade acadêmica. Os professores das diversas áreas deverão trabalhar
o tema de forma transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando
os mesmos a pesquisar e se informar mais sobre o assunto.
Neste contexto a FPM está propondo desenvolver uma política de
acompanhamento e auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão
de conteúdos numa disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o
tema em questão.
5.3. Objetivos do Curso
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O curso de Pedagogia visa proporcionar ao aluno a formação profissional que
lhe permita utilizar os conhecimentos científicos para atuar dentro de espaços
escolares e não escolares com postura ética, responsável, criativa, reflexiva,
crítica e preparado para entender o fenômeno educativo numa perspectiva
ampla e contextualizada, dentro da diversidade de situações concretas.
Dentro dessa perspectiva espera garantir a aquisição dos conteúdos
específicos da docência e do processo ensino-aprendizagem da Educação
Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e cursos de Ensino Médio, na
modalidade Normal, ainda pretende proporcionar conhecimentos relativos à
gestão educacional para que possa planejar, coordenar, acompanhar e avaliar
o processo educativo.
Neste sentido, deverá municiar o aluno a atuar como supervisor nas atividades
pedagógico-didáticas

e

curriculares

da

escola,

como:

realizar

o

acompanhamento das atividades de sala de aula; orientação na confecção dos
planos de ensino; escolha de livros didáticos; uso de diversos recursos
didáticos de apoio ao trabalho docente; planejamento, execução e avaliação de
reuniões pedagógicas; organização de turmas; horário escolar; conselhos de
classe e práticas de avaliação da aprendizagem e institucional, oferecendo
condições para que o futuro supervisor realize diagnóstico e elabore
instrumentos para a construção do projeto pedagógico /curricular da escola;
Também constitui objetivo do curso Incentivar a produção dos conhecimentos
científicos adquiridos durante o desenvolver do mesmo, e ainda promover
atividades que possibilitem ao aluno perceber a importância da atuação ética e
responsável pela formação de uma sociedade justa, pacífica e inclusiva.

5.4. Perfil Profissional do Egresso
O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a atuar com ética e
compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime,
igualitária; 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;

fortalecer o desenvolvimento e as

aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, assim como daqueles que
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não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria. Deverá ainda
estar apto a trabalhar em espaços escolares e não escolares na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano ,
em vários níveis e modalidades do processo educativo, visando reconhecer e
respeitar as manifestações e necessidades físicas , cognitivas , emocionais
afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas. De forma
concomitante estará apto a trabalhar com Língua Portuguesa, matemática,
ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física de forma interdisciplinar
e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano. Ainda estará apto
a 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, bem como promover e facilitar relações de cooperação entre a
instituição educativa, a família e a comunidade, identificando problemas
socioculturais e educacionais com postura investigativa e propositiva em face
de realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões
sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras.,
deverá ter consciência da diversidade, participar da gestão , na elaboração e
implementação e avaliação de projetos educacionais . Deverá este profissional
ainda estar atento a propostas curriculares, organização do trabalho e práticas
pedagógicas, desenvolvendo um trabalho em equipe , estabelecendo diálogos
entre a sua área e as demais áreas do conhecimento . Caberá ainda participar
da gestão das instituições para elaboração e implementação , coordenação ,
acompanhamento

e avaliação do projeto

pedagógico , devendo também

planejar , executar e avaliar projetos e programas em ambientes escolares ou
não .

Caracteriza assim o perfil do egresso:
Ser um educador, com competência para refletir e pesquisar , buscando
sempre soluções para melhoria da aprendizagem de crianças ,
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adolescentes , jovens e adultos seja no âmbito da docência , da
coordenação ou gestão pedagógica, em ambientes escolares ou não .
5.5. Estrutura Curricular
A proposta pedagógica do curso de pedagogia traz em sua essência a
necessidade de formar o pedagogo nas diversas áreas de atuação pedagógica,
com base na reflexão, pesquisa e interatividade de conhecimentos, para que os
acadêmicos possam ter sustentabilidade na aplicação da teoria à sua prática .
Por meio destes pilares o pedagogo terá a sustentabilidade para se colocar
com propriedade no mercado de trabalho.
Com estas premissas a FPM realiza suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações
sociais que potencializam a sua responsabilidade presente no cotidiano da
instituição, preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma
sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das
transformações.
A estrutura curricular do curso de Pedagogia foi elaborada para atender às as
competências e habilidades descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da
Resolução 01 de 15 de maio de 2016 assim descrita :
As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-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 pedagógico.
Dessa forma Compreende-se a docência como ação educativa e processo
pedagógico metódico e intencional, construído em relações sociais, étnicoraciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da
Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e
culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de
socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre
diferentes visões de mundo.
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Logo o curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação
e reflexão crítica, propiciará:
IO Planejamento, execução e avaliação de atividades educativas;
II a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de
conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambientalecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o
cultural.
Dentro desta perspectiva O estudante de Pedagogia trabalhará com um
repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de
conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no
exercício

da

profissão,

interdisciplinaridade,

fundamentando-se

contextualização,

em

democratização,

princípios
pertinência

de
e

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética.
Compreende-se, portanto que para a formação do licenciado em Pedagogia é
central:
I o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de
promover a educação para e na cidadania;
II a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de
interesse da área educacional.
III participação na gestão de processos educativos e na organização e
funcionamento de sistemas e instituições de ensino
E ainda o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos.
Portanto as atividades docentes também compreendem participação na
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:
I planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
tarefas próprias do setor da Educação;
II planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de
projetos e experiências educativas não escolares.
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III produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, em contextos escolares e não escolares.
Neste sentido a estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade
nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de:
I - um 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;
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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 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;
II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltados às
áreas de atuação profissional priorizada 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;
III- um núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento
curricular e compreende participação em:
a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica,
monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição
de educação superior;
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b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes
áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação
de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos;
c) atividades de comunicação e expressão cultural

O curso de Pedagogia da FPM, nas figuras dos membros do Núcleo Docente
Estruturante e de sua Coordenação compreende que o processo de elaboração
de uma matriz curricular é dinâmico e plástico, desta forma, no seu
desenvolvimento dialoga com o mercado de trabalho, com o alunado e com as
instâncias superiores, sejam elas as da própria Faculdade ou das agências
reguladoras. Desta feita, a estrutura curricular aqui apresentada traz em seu
bojo o que se apreendeu nos processos de avaliação formais aos quais o curso
se submeteu e as orientações institucionais da FPM.
O Curso de Pedagogia da FPM é integralizado em 4 (quatro) anos, ou seja, 16
semestres com tempo máximo para integralização de 12 (doze) semestres.
O Curso tem a carga horária de 3216 horas, incluindo 200 (duzentos ) horas de
Atividades Curriculares Complementares, 400 (quatrocentas ) horas de estágio
curricular supervisionado e 480 horas de atividades práticas.
A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular,
encontra-se disciplinada no Regimento Geral da FPM, de acordo com as
instruções contidas na Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007 e a Resolução
nº 3, de 02 de julho de 2007 do Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC.
As ações programadas e que fazem com que seja atendida a matriz curricular
do curso são contabilizadas, no âmbito da FPM, pela soma de trabalhos
acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende atividades docentes e
discentes para além da sala de aula que, expressamente previstas nos Planos
de Ensino, integram a carga horária da disciplina e, quando identificados como
atividades complementares, a elas se agregam. O trabalho acadêmico efetivo,
respeitando semestralmente os 100 dias letivos, computará duração da
atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e compreende:
I - preleções e aulas expositivas;
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II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de
ensino, exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e
pesquisa, com cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como
estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em programas
de pesquisa, ou de extensão e ensino a distância.
A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula
(50min) é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a
carga horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
A valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são
criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária
total do curso. O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em
diferentes cenários e a participação em projetos de extensão e pesquisa levam
a perspectiva de um trabalho coletivo (academia, serviço e comunidade), na
busca de estratégias para a minimização dos problemas do cotidiano e o
exercício pleno da cidadania.
Desde o início do curso, a multidisciplinaridade mescla da formação básica,
quantitativa e profissional são disponibilizadas, construindo a maturidade e o
perfil do aluno, esperados quando da conclusão do curso.
Esse movimento ganha vida na integração das interfaces das disciplinas que,
necessariamente interagem na construção e na resolução dos problemas.
Componentes curriculares como TCC e Estágio Curricular Supervisionado, são
devidamente atendidos, fruto do entendimento do NDE e Colegiado que é
dever do curso contar com possibilidades de incentivar o amadurecimento
profissional do aluno e a capacidade do mesmo em sistematizar suas ideias e
conhecimentos num modelo acadêmico compatível ao nível de licenciado.
A estrutura curricular e o ementário do Curso de Pedagogia com a respectiva
bibliografia básica e complementar das disciplinas são apresentados nos
ANEXOS 2 e 3 respectivamente.
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5.6. Conteúdos Curriculares

Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Pedagogia deverão
estar relacionados ao perfil do Egresso e á DCN do Curso de Pedagogia
(formação básica, incluindo formação humana, estudos teóricos , formação
profissional , formação complementar e formação prática.)

Distribuição de conteúdos curriculares
formação humana
formação téorica
5%

13%
15%

44%
23%

formação
profissional
formação pratica
formação
complementar
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Carga

EIXO

Horária

Percentual

Formação Básica humana
Neste

eixo

temático

serão

desenvolvidos

conteúdos para a fundamentação do profissional
que se pretende formar. Englobando como
exemplo: estudos antropológicos,
Sociológicos,
políticos,

filosóficos,

ético-profissionais,

comportamentais,

tecnologias

480 horas

13%

560horas

15%

1660horas

44%

educacionais, estudos da língua portuguesa,
gestão ambiental, direitos humanos.
Estudos teóricos
Neste eixo pretende-se instrumentalizar o futuro
profissional com métodos de estudos teóricos
aplicados à sua área de formação. Para este fim
podemos

citar

as

seguintes

disciplinas:

psicologia, didática, libras, educação inclusiva,
história da educação fundamentos da educação,
avaliação, currículos, Braile, Estatística.
Formação Profissional
Neste eixo temático serão abordados conteúdos
Específicos da formação da área Pedagógica
relacionados
Educação

com
de

as

jovens

áreas
e

específicas,

adultos,

gestão,

alfabetização e letramento, metodologia da arte,
psicomotricidade, literatura e formação do leitor,
planejamento

e

mediação,

metodologias,
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ludicidade,

psicopedagogia

e

supervisão

pedagógica.
TCC
Formação prática
A formação prática comporta todas as atividades
realizadas para colocar o acadêmico em sintonia
com

a

prática

que

são:

PIP

e

estágio

880horas

23%

200horas

5%

3.780 horas

100%

supervisionado.

Formação complementar
Atividades complementares.
TOTAL

Fonte: RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006.

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia,
licenciatura.
5.7. Metodologia
Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS
estão norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil
desejado do egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE
MINAS, busca uma proposta metodológica que privilegie a qualificação do
aluno, sem, no entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar
e estabelecer por si soluções inovadoras, não só para a organização em que
trabalha, mas também para a comunidade em que vive a sociedade de um
modo geral.
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A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a
contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido
um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.
O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que
devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis
ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses
elementos exerce uma rede de influências sobre os demais, ligando-os e
alterando suas características.
Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o
professor é um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do
conhecimento; que o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão
pelo aluno das informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção
das variáveis ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima
organizacional da Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de
todos os fatores do processo.
No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas
são as formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos
conteúdos, com a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto
pedagógico. Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados
no ensino por professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes,
planejadas e controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e
específicos propostos, algum nível de generalização.
De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, aplica
metodologias modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de
acordo com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como
exemplos podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo
dirigido, dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates,
entre outros. Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a
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iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções
práticas para os problemas organizacionais.
Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos,
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente
planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela
apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao
currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma
relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço
sociocultural. Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela
FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, como laboratório de informática,
com acesso à Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada,
entre outros.
Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais
complexo, nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades.
5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
O Estágio Curricular Supervisionado constitui parte essencial deste
currículo. Ele é o elo da aprendizagem teórico/prática com atuação assistida
por docentes das instituições onde os estágios curriculares supervisionados
serão realizados. O estágio curricular supervisionado possui legislação própria
respeitando as cargas horárias previstas pelos Ministérios e Conselhos
pertinentes.
5.8.1. Regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado
Os membros do CONSUAD da FPM, no uso de suas atribuições regimentais:
Considerando a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB), que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, especialmente no disposto no art. 82.
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Considerando a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre
o estágio curricular supervisionado de estudantes; altera a redação do art. 428
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março
de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001;
e dá outras providências.
Considerando RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006., que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Pedagogia e dá outras providências.
Considerando o Estatuto e o Regimento Geral da FPM (Faculdade Cidade de
Patos de Minas).
RESOLVEM:
Regulamentar o Estágio Supervisionado da seguinte forma:
O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade
profissional, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho, sendo assim visa à prática oferecer aos alunos do Cursos de
Graduação em Pedagogia

da FPM a possibilidade de aprimorar os

conhecimentos e a aptidão para as atividades de ensino.
O Estágio supervisionado da Faculdade Patos de Minas será organizado da
seguinte forma:


Será vinculado ao núcleo de Praticas Profissionais (NEPP) e ao
Departamento Pedagógico de professores, Monitores Estágios
(DPPME), à Coordenação Acadêmica ( CA) e Direção Geral( DG)

O NEPP é composto:
I. Coordenador do Geral (DPPME).
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II. Coordenador de Campo, Acompanhamento e Execução.
III. Chefe de Núcleo.
IV. Responsável por Curso.
V. Supervisor de Estágio por Curso.
É de reponsabilidade do NEPP:
I. Verificar o fiel cumprimento do Regulamento de Estágios no
âmbito institucional.
II. Acompanhar

e

aprimorar

as

práticas

de

execução

implementadas nos cursos de graduação.
III. Assessorar os Coordenadores de Cursos, Chefes de Núcleos,
Supervisores, Estagiários e Conveniados no âmbito dos
protocolos administrativos e acadêmicos.
IV. Emitir e validar as apólices de seguros dos Estagiários.
V. Coletar e arquivar os documentos comprobatórios de Estágios.
VI. Estar em plena comunicação com as Coordenações de Curso e
Secretaria Geral, garantindo as informações necessárias e a
integralização curricular das práticas desenvolvidas no âmbito
dos cursos de graduação.
VII. Ter de posse, cópias dos Regulamentos de Estágios expedidos
pelas particularidades de cursos, bem como, toda documentação
que garante o cumprimento.
VIII. Conceder relatórios de atividades desenvolvidas anualmente ao
DPPME, CA e DG.
Dentro deste entendimento o Estágio obrigatório corresponde ao curricular e
constitui disciplina integrante do currículo do curso, cuja carga horária definida
pela DCN e descrito no PPC definidas na Matriz Curricular, sendo requisito
para aprovação e obtenção do diploma.
De acordo com a DCN do curso de Pedagogia o estágio curricular deverá 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;
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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.
Neste sentido considera-se Estágio, para os efeitos deste Regulamento, as
atividades de aprendizagem profissional proporcionadas ao estudante pela
vivência e prática de situações reais no campo de sua formação, realizada na
comunidade através de pessoas jurídicas de direito público ou privado, que
estejam conveniadas a FPM.
Aos Cursos de Graduação ofertados pela FPM caberão estabelecer normas
específicas do desenvolvimento dos Estágios previstas em Regulamentos
aprovados por seus Colegiados de Curso. Sendo o Estágio considerado uma
prática vinculada à formação Universitária do estudante e a essa deve estar
subordinada.
As competências profissionais adquiridas no trabalho formal vinculadas à área
de formação do aluno poderão ser equiparadas ao estágio, quando previsto no
projeto pedagógico do curso.
O colegiado do curso deverá definir critérios de aproveitamento e avaliação
das competências desenvolvidas.
Os estágios na modalidade curricular e extracurricular somente serão validados
pelos Colegiados de Curso, aqueles que forem realizados em instituições
conveniadas com a FPM bem como sua mantenedora.
Os estágios somente serão validados os alunos regularmente matriculados no
semestre letivo em vigor.
Assim sendo as atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho pelos
alunos serão consideradas atividades de estágio quando, além de constarem
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no PPC de cada Curso de Graduação ofertado pela FPM, observarem os
seguintes requisitos e procedimentos:
I. Comprovação de matrícula e frequência regular do aluno no
curso, atestadas pela FPM mediante Ofício de Encaminhamento
de Estagiário (Anexo 3).
II. Celebração de termo de convênio para formalizar a cooperação
mútua entre as instituições parceiras;
III. Formalização de Termo de Compromisso (Anexo 4) entre o
aluno estagiário, a unidade concedente do campo de estágio e o
Coordenador do Curso neste ato representante da IES em
função do Curso de sua responsabilidade geral. Sendo 3 vias
impressas assinadas, uma para o Aluno Estagiário, Secretaria
Geral e Unidade Concedente.
IV. Retirar no NEPP cópia da apólice de seguro expedido pela IES
junto à seguradora.
V. Inclusão e registro da atividade de estágio no sistema
informatizado de estágios da FPM, conforme protocolos
específicos de cada curso de graduação contidos em seus
Regulamentos.
VI. Acompanhamento e avaliação, pelo professor supervisor e/ ou
preceptor designado pela Coordenação do Curso, das atividades
desenvolvidas no estágio.
VII. Acompanhamento, pelo supervisor e/ ou preceptor vinculado ao
campo de estágio, das atividades desenvolvidas no estágio.

Ainda consta que o início das atividades do aluno na condição de estagiário
ficará condicionado à prévia assinatura por todas as partes envolvidas no termo
de compromisso e a retirada da cópia da apólice de seguro. Tendo o período
de 20 (vinte) dias corridos a protocolar em todos os departamentos descritos as
vias assinadas, apresentando protocolo para deferimento no NEPP. Salvas as
exigências que se fizerem necessárias à entrega descrita nos Regulamentos
Específicos dos Cursos de Graduação de oferta da IES.
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Dentro desta compreensão o curso de pedagogia elaborará seu plano de
estágio que deverá ser encaminhado ao colegiado, para aprovação e devido
envio ao professor responsável pelo estágio e posteriormente aos acadêmicos
do curso.
5.8.2 Plano de Estágio Supervisionado
Curso de Pedagogia
Coordenação: curso de Pedagogia
Total de horas: 400 Horas
Data de inicio do Estágio: 5º Período
Justificativa: O Estágio Supervisionado constitui parte essencial deste
currículo. Ele é o elemento de ligação da aprendizagem teórica com a prática,
com atuação assistida por docentes das instituições onde os estágios se
realizam. Sabe-se que é preciso colocar o aluno em sintonia que a realidade
escolar para que o mesmo possa inclusive investir mais ainda na sua
formação.
Local de Desenvolvimento: O Estágio Supervisionado será desenvolvido em
escolas públicas (estaduais e municipais) e particulares da região conveniadas
à Faculdade, sendo que os referidos estágios serão cumpridos pelos alunos,
fora do horário normal das aulas.
Forma de desenvolvimento: O Estágio Supervisionado caracterizado como
Núcleo Prático Profissionalizante, terá um professor responsável, que
acompanhará os grupos de alunos orientando-os no exercício e prática da
Docência e as demais atividades fora da docência ,porém inerentes ao curso .
A estes professores daremos a denominação de Supervisores de Estágio. As
atividades desenvolvidas nos campos de estágio recebem sua fundamentação
teórica de forma sistematizada, em atividades teórico-práticas, de ensino e
pesquisa culminando com o exercício da docência, e o exercício das demais
práticas supervisionada pelo professor responsável, que se encarregará de
avaliar o formando em Pedagogia em todas as etapas as etapas que o estágio
acontecer. . Reuniões periódicas entre os professores supervisores e
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estagiários deverão ser realizadas conforme princípios previstos no regimento,
para que se refaçam inclusive planejamentos caso for necessário.
Objetivo Geral: Oportunizar o aluno a colocar em pratica os conhecimentos
adquiridos no decorrer do curso, e dessa formar cumprirem a legislação que
está prevista para ocurso de pedagogia.
Plano de Ações
Atuação

Ações a serem desenvolvidas

Educação Infantil

Participar de atividades desenvolvidas junto a
Educação Infantil
Comparação entre teoria e prática
Atuação do acadêmico em práticas de sala de
aula
Elaboração de planos de aula a serem aplicados
nas referidas turmas
Participação

de

reuniões

pedagógicas

de

planejamentos
Participação do sistema avaliativo da Educação
Infantil
Ensino Fundamental Anos Conhecimento da proposta pedagógica e dos
iniciais

descritores que avaliam o Ensino Fundamental
Elaboração de relatórios para serem discutidos
junto a coordenação do curso e professor
responsável
Participação em reuniões pedagógicas do campo
de estágio
Participação de avaliações externas destinadas a
este nível
Elaborar planejamentos
Executar planejamentos
Analisar avaliações internas dos alunos
Elaboração de relatórios para serem discutidos
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junto à coordenação do curso e professor
responsável
Supervisão escolar

Participação na Elaboração de Projeto Político
Pedagógico da Escola
Participação

na

elaboração

da

proposta

Pedagógica da Escola em todos os níveis, ou
seja, Educação Infantil, Ensino Fundamental,
anos iniciais e finais e Ensino Médio.
Participar de encontros pedagógicos promovidos
pelo campo de estágio
Participar e coordenar reuniões pedagógicas com
professores
Realizar visitas técnicas à salas de aulas em
todos os níveis e fazer avaliações de professores
Acompanhar a rotina da supervisão escolar em
todos os níveis
Analisar o plano de supervisão e elaboração de
um plano para supervisão de algum projeto
Orientação Educacional

Participar da análise dos alunos encaminhados
ao setor
Analisar fichas de encaminhamentos
Analisar o encaminhamento de alunos e a
resolução de orientadores
Elaborar e acompanhar um plano de atendimento
ao aluno e sua família
Acompanhar durante um semestre alguns casos
Participar de reuniões de pais

Gestão Escolar

Acompanhar a rotina da direção da Instituição
Analisar todos os setores que envolvem a
administração
secretaria,

escolar

biblioteca,

como:
cantina,

vice

direção,

prestação

de

contas, serviço de Pessoal
Participar de uma reunião administrativa
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Analisar a situação da escola em relação a
avaliação externa
Participação nos projetos que estarão sendo
desenvolvidos pela escola por ocasião do estágio
Visita Técnica a S.R.E. Patos de Minas
Educação EJA

Conhecimento da proposta pedagógica e dos
descritores que avaliam o Ensino da EJA
Elaboração de relatórios para serem discutidos
junto a coordenação do curso e professor
responsável
Participação em reuniões pedagógicas do campo
de estágio
Participação de avaliações externas destinadas a
este nível
Elaborar planejamentos
Executar planejamentos
Analisar avaliações internas dos alunos
Elaboração de relatórios para serem discutidos
junto à coordenação do curso e professor
responsável

Educação Profissional

Conhecimento da proposta pedagógica e dos

Na modalidade de curso descritores que avaliam esta modalidade
Normal
Elaboração de relatórios para serem discutidos
junto a coordenação do curso e professor
responsável
Participação em reuniões pedagógicas do campo
de estágio
Participação de avaliações externas destinadas a
este nível
Elaborar planejamentos
Executar planejamentos
Analisar avaliações internas dos alunos
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Elaboração de relatórios para serem discutidos
junto à coordenação do curso e professor
responsável
Avaliação: Serão feitos relatórios de todas as atividades observadas,
analisadas e executadas. Os referidos relatórios serão analisados e discutidos
com o professor e coordenador de estágio. Toda atividade a ser executa pelos
alunos serão revisadas pelo professor de estágio. E serão apresentados em
seminários para que possa haver uma avaliação e consequentemente uma
intervenção pedagógico da professora como forma de enriquecimento teórico e
prático
Bibliografia:
BATITSTA, E. M. Gestão Pedagógica: supervisão e orientação (SOCIESC).
São Paulo: Know How, 2010.
BIANCHI, Á. Manual de orientação de estágio supervisionado. São Paulo:
Pioneira, 1998
BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental e Média. Parâmetros
Curriculares Nacionais. São Paulo: MEC, 1999.
CARVALHO, A. M. P. de. Prática de ensino: o estágio na formação do
professor. São Paulo: Pioneira,1997.
FAVERO, M. de L. Universidade e Estágio Curricular: Subsídios para
discussão. IN: ALVES, Nilda (org.). Formação de professores: pensar e
fazer. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2002.
FERREIRA, N. S. C. (org.). Supervisão educacional para uma escola de
qualidade: da formação à ação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma
introdução ao pensamento de Paulo Freire. 3. ed. São Paulo: Centauro.
MARTIN, L. Orientação Educacional, teoria e prática: repensando o
estágio. São Paulo: Loyola, 2002.
MACHADO, L. M. Administração e supervisão escolar: questões para o
novo milênio. São Paulo: Pioneira, 2000.
PICONEZ, E. C. B. (org.). A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado.
Campinas: Papirus, 2005.
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PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade entre
teoria e prática?. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
PORTELA, K. C. A.; SCHUMACHER, A. J. Estágio Supervisionado: Teoria e
Prática. Alexandre Schumacher, 2007.
E ainda toma como embasamento o Manual de Estágio da Faculdade Patos de
Minas FACULDADE PATOS DE MINAS. Manual de Estágio.
5.8.3 Carta de Apresentação
Sra. Diretora e equipe de coordenação pedagógica
Estamos nos dirigindo a vocês para apresentar a esta Instituição a
acadêmica ________________________________________, aluno(a) do --º
período de Pedagogia da Faculdade Patos de Minas para que a mesma possa
realizar seus estágios .
Espero que a realização do estágio seja um ponto alto na vida dos
mesmos , para que possam colocar em prática as aprendizagens realizadas
até o momento.
Agradeço a compreensão e a colaboração , porque assim sendo , estes
acadêmicos sentir-se-ão uteis e fecharem com êxito este ciclo de formação .
Coloco-me à disposição para quaisquer informações que se fizerem
necessárias .
Atenciosamente,
Drª. Silvia Cristina Fernandes Lima
Coordenadora do Curso de Pedagogia
Patos de Minas, ______/_____/_______
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5.9. Atividades Curriculares Complementares (ACC)
As atividades complementares, as quais apresentam neste PPC sua carga
horária computada em horas aula de 60 minutos, são aquelas realizadas pelo
aluno durante seu período de vinculo ao curso e relacionadas à sua formação
profissional. São atividades paralelas de crescimento pessoal que possibilitam
o desenvolvimento das práticas e estudos transversais e independentes
preconizados pelas orientações de ensino no país objetivando orientar
vocações para setores específicos ligados ao panorama econômico produtivo
regional ou nacional. As vocações regionais serão contempladas nos estudos
de áreas temáticas que irão complementar a formação acadêmica e estimular o
desenvolvimento de expertises e ênfases previstas nas orientações para os
cursos no país.
O controle da carga horária cumprida pelo aluno é feito mediante ficha
individual,

preenchida

e

assinada

pelo

responsável

pelas

atividades

complementares e referendada pelo coordenador do curso. O limite válido para
cada modalidade objetiva estimular o aluno a participar de diferentes atividades
e ampliar as possibilidades de sua atuação junto ao curso.
É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno
é livre para definir e consolidar seu perfil em relação ao curso.
Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento que
oferece ao indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação
intelectual será oportunizado ao discente a flexibilidade curricular através de
atividades complementares, as quais poderão ser realizadas em qualquer fase
do curso, num total de 200 horas, para integralização curricular; desde que
aprovadas pelo Colegiado de Curso.
Serão consideradas atividades complementares:
 Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas
oferecidas pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas
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horas da linha de formação, desde que atendam as necessidades da formação
do profissional, as quais deverão ser solicitadas ao Colegiado até data prevista
pelo mesmo, no semestre anterior, para apreciação e aprovação da viabilidade
de aproveitamento curricular. Após aprovação no colegiado, o aluno deverá
matricular-se na disciplina requerida, seguindo as normas da IES e, ao concluir
a disciplina, o mesmo encaminhará ao Colegiado o pedido de aproveitamento,
para que o mesmo aprove e encaminhe às respectivas coordenações de
cursos da Graduação o estudo de aproveitamento da referida disciplina para
constar no histórico escolar. A carga horária será contabilizada integralmente.
 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular
aquele não previsto no currículo. Para ser considerada atividade complementar
o aluno deverá apresentar no início do semestre um plano de atividades ao
Colegiado de Curso, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico
deverá entregar ao colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para
avaliação. Será contabilizado como atividade complementar 50% da carga
horária total realizada.

 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da
carga horária total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade
complementar, mediante a aprovação do professor coordenador do projeto,
que deverá encaminhar ao Colegiado de Curso a carga horária total do aluno.
 Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros,
Palestras, Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas
atividades poderão ser contabilizadas como atividade complementar, desde
que relacionadas com o Curso, mediante o encaminhamento de cópia do
certificado de participação e relatório da atividade ao Colegiado de Curso, o
qual aprovará a atividade.
 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
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 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno
poderá

contabilizar

50%

como

atividade

complementar,

mediante

o

encaminhamento do Relatório de Atividades pelo professor orientador ao
Colegiado de Curso.
 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários:
cada apresentação de trabalho corresponderá a 20 horas, mediante o
encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de
apresentação, que será avaliada pelo Colegiado de Curso.
 Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais
corresponderá a 15 horas e o publicado em periódicos internacionais
corresponderá a 30 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo
ao Colegiado de Curso, o qual será aprovado pelo mesmo.
Também como atividade complementar a IES possui convênio com escola(s)
de idioma para que os integrantes da comunidade Acadêmica possam tornarse fluentes em uma ou mais línguas estrangeiras, o certificado de conclusão do
nível intermediário em língua estrangeira, de escola(s) que mantenha convênio
com nossa Instituição, corresponderá a 30 horas de atividade complementar.
5.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O artigo apresentado na conclusão de cada curso tem sido usado como um
eficiente instrumento de aprendizagem. Os artigos têm por objetivo primacial
capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e
expor determinados aspectos do aprendizado como um todo.
Os artigos exibidos ao final do curso em combinação com disciplinas bem
encadeadas e com uma bibliografia dirigida e atualizada tornam:


Consolidados o processo de aprendizagem e os conhecimentos até

então ministrados;
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Possível à comparação das diversas e diferentes linhas do pensamento,

permitindo ao acadêmico estabelecer elos entre as diversas correntes que
analisam determinados temas ou assuntos;


Possível aprimorar o método de pesquisa bibliográfica, tornando o

acadêmico ágil no manejo das ferramentas que, dia a dia, se disponibilizam e
se aprimoram;


Possível trabalhar dados e informações, filtrando aqueles pontos que

realmente são interessantes para o tema em pauta.
O artigo deverá ser feito de forma individual, cabendo ao acadêmico encontrar
dentro do conteúdo ministrado em seu curso e dentro da prática diária,
alicerçada em seus conhecimentos, trazer à luz o seu pensamento consolidado
sobre o tema ou assunto pesquisado.
O artigo deve obedecer aos princípios estilísticos e ao formato de apresentação
de todo trabalho científico, com a finalidade precípua de habituar o acadêmico
às regras da pesquisa, da apresentação e da gramática específica. (Norma
ABNT)
A sintonia entre o tema do artigo e o estágio curricular supervisionado será
privilegiada, pois isso dará ao aluno a possibilidade de um domínio maior da
área de seu interesse.
NORMA PARA A ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
ARTIGO
CAPÍTULO I - Dos Objetivos e Finalidades
Art. 1º - A FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, mantida pela
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS, dentro do âmbito da
Legislação em vigor, só concederá o Diploma àquele aluno que, tendo recebido
aprovação em todas as disciplinas de seu currículo, respeitados os limites de
faltas previstos no Regimento Geral, apresente um Trabalho de Fim de Curso
(TCC), que consiste em uma artigo, que aprovado pelo Orientador Acadêmico
receberá uma avaliação, que transformada em nota deve ser maior ou igual ao
especificado por essa Norma.
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Art. 2º - Essa Norma tem por objetivo orientar os acadêmicos desta Instituição
no desenvolvimento de seu Trabalho de Fim de Curso (TCC) ou Artigo, na
apresentação e na forma de avaliar o trabalho realizado.
Art. 3º - A FPM entende como Artigo um trabalho realizado pelo acadêmico,
que discorrerá sobre tema acordado entre o interessado e seu Orientador
Acadêmico. O Artigo tem por objetivos principais:
I.

Consolidar o processo de formação acadêmica e os ensinos ministrados
em seu Curso;

II.

Propiciar ao aluno estabelecer comparação entre as diversas linhas de
pensamento e estabelecer elos entre as mais variadas correntes de
pensamento;

III.

Aprimorar o processo de pesquisa bibliográfica, tornando o interessado
mais ágil na sintetização de um assunto, tratado de forma díspar por
diversos autores, e;

IV.

Trabalhar dados colhidos através dos diversos meios de informação,
dando aos mesmos consistência e racionalidade.

§ 1º. Para desenvolvimento de seu Artigo, a Instituição coloca à disposição do
seu corpo discente os meios disponíveis, procurando sempre manter seu
acervo atualizado e oferecendo os meios eletrônicos disponíveis no seu parque
de ensino.
§ 2º. O acadêmico, dentro dos meios disponibilizados pela Faculdade, deverá
efetuar suas pesquisas, buscar informações e o gerenciamento do material
colhido, de forma a dar ao seu trabalho o sentido amplo de pesquisa, fazendo
uso de todos os ensinamentos ministrados, de forma que o Artigo desenvolvido
possa espelhar os conhecimentos auferidos pelo acadêmico.
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CAPÍTULO 2 - Do Artigo e sua Realização
Art. 4º - Os acadêmicos desenvolverão artigos individuais, acompanhadas por
Orientador Acadêmico que dará ao interessado as linhas do trabalho a ser
desenvolvido, prestigiando a pesquisa bibliográfica e a coleta de informações e
dados pelos meios disponibilizados ou de acesso particular do acadêmico.
Art. 5º - Os temas a serem tratados nos Artigos serão de escolha individual dos
acadêmicos e versarão sobre assuntos tratados durante o curso, temas de
importância e de relevância para a carreira. O Orientador Acadêmico e o
interessado analisarão a forma de desenvolver o tema em pauta.
Art. 6º - A pesquisa bibliográfica será realizada pelo interessado que
apresentará, em épocas pré-definidas por ambas as partes acordadas, relatório
circunstanciado do material pesquisado. Será de inteira responsabilidade do
interessado a manutenção das fontes do material e de sua criteriosa análise.
Parágrafo Único. Será de total responsabilidade do interessado a emissão de
opiniões, devendo sempre respeitar a ordem constituída e a Legislação vigente
do País. Isto não implica
que os assuntos abordados atravessem fronteiras, sempre, porém, primando
pela justeza e pela concórdia.
Art. 7º - O artigo desenvolvido pelo interessado deverá seguir padrão único,
sendo digitada em fonte Times New Roman, “caixa” 12 e impressa em
impressora jato de tinta ou à laser ou outro meio de resolução compatível, folha
tamanho A4, papel gramatura 90g/m2, guardando no topo da página um
espaço de 3 cm, 2.5cm da margem esquerda, 3 cm da margem direita e 2.5cm
do final da folha padronizada. Será dividida em capítulos, cada qual com seu
título em negrito e caixa 13. Os itens e sub-ítens serão nominados em
algarismos arábicos, alinhados com a margem esquerda do texto.
§ 1º. O interessado apresentará ao Orientador Acadêmico a “primeira prova” de
seu trabalho. Corrigida na forma de desenvolver e na apresentação, o
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Orientador Acadêmico analisará se o trabalho desenvolvido atende a norma
estabelecida e não apresenta incompatibilidade com a Legislação em vigor.
Tendo o aceite desse, o interessado poderá desenvolver a editoração final.
§ 2º. O trabalho de digitação, os custos de impressão e de editoração correrão
por conta do interessado, podendo, a critério deste, usar para digitação os
meios disponibilizados pela Faculdade. O trabalho de impressão, reprodução,
encadernação, serão feitos “extra muros” e às custas e responsabilidade do
interessado.
§ 3º. Em concordância com o Calendário Escolar, o Orientador Acadêmico
marcará o dia e hora da defesa pública do artigo.
§ 4º. O artigo, encadernado com espiral plástico transparente, portará capas
frontal e posterior fornecidas pela Faculdade, segundo padrão definido pela
Coordenação do Curso.
CAPÍTULO 3 - Do Orientador Acadêmico
Art. 8º - Qualifica-se como Orientador Acadêmico todo professor da Faculdade
Cidade de Patos de Minas.
Art. 9º - Um orientador acadêmico poderá assessorar simultaneamente no
máximo seis acadêmicos.
Art. 10 - Cabe ao Coordenador de cada curso, assessorado pela Secretaria
Geral, designar Orientador Acadêmico e Orientandos.
§ 1º. A designação será feita mediante requerimento do interessado,
protocolado na Secretaria, no período de matrícula que antecede um semestre
à época que o interessado cursará a disciplina Trabalho de Conclusão de
Curso.
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§ 2º. De posse do requerimento protocolado, segundo o parágrafo primeiro
deste artigo, o Coordenador de Curso designará os Orientadores Acadêmicos e
seus respectivos orientandos.
§ 3º. Num prazo de trinta dias da designação, os Orientadores Acadêmicos
reunir-se-ão

individualmente

com

seus

orientandos,

analisarão

os

procedimentos a serem cumpridos, os deveres de ambas as partes e assinarão
um “Termo de Compromisso entre partes” para o desenvolvimento do Artigo.
Esse termo, analisado, discutido e assinado, será entregue ao Coordenador de
Curso, que o afixará ao processo aberto para o interessado, na época de seu
pedido de designação de orientador. Esse mesmo trará, além das assinaturas
de ambas as partes, um resumo do trabalho a ser desenvolvido pelo
acadêmico, as necessidades materiais para a realização, tais como bibliografia,
meios computacionais e outras particularidades, constantes do acervo ou
patrimônio da Associação Educacional de Patos de Minas, obedecendo ao
Parágrafo Primeiro do Artigo 3º dessa Norma.
Art. 11 - O Orientador Acadêmico e o orientando discutirão e analisarão a linha
de pesquisa a ser seguida.
Art. 12 - Por acordo estabelecido entre as partes, o Orientador Acadêmico,
juntamente com o orientando, poderá oficiar ao Coordenador de Curso a troca
de Orientador Acadêmico.
§ 1º. Ouvidas as partes em separado, o Coordenador designará novo
Orientador Acadêmico para o orientando.

§ 2º. Um orientando só poderá solicitar uma única vez a mudança de
Orientador Acadêmico, nos termos de que trata o “caput” deste artigo. Um
segundo pedido de mudança só será possível quando analisado pelo Diretor
Geral, que decidirá em instância superior.
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CAPÍTULO 4 - Da Avaliação do Artigo
Art. 13 - O Orientador Acadêmico atribuirá ao interessado nota de zero a dez.
§ 1º. Considerar-se-á aprovado na disciplina de que trata o Parágrafo Primeiro
do Artigo 12, o interessado que obtiver média aritmética das notas atribuídas
pelos membros da Banca e a nota do Orientador Acadêmico, maior ou igual a
sete.
§ 2º. Cabe recurso da decisão do Orientador Acadêmico ao Diretor Geral,
atuando este como instância superior, que deliberará sobre o assunto.
CAPÍTULO 5 - Das Disposições Gerais
Art. 14 - Norteará os trabalhos do Orientador Acadêmicos do interessado:
I.

Essa norma;

II.

A norma 6023/89 da ABNT.

Art. 15 - Os casos omissos nessa norma serão resolvidos pelo Coordenador de
Curso, cabendo recurso ao Diretor Geral, que atuará como instância superior.
Art. 16 - Essa norma entre em vigor na data de sua publicação.
5.11. Apoio ao Discente
O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus
discentes a participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES.
Diante disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica,
participação de programas de extensão, eventos diversos, de natureza
educacional, cultural, social e científica, como estratégia do processo ensinoaprendizagem, fazem parte ainda ações da ouvidoria, CPA, coordenação
acadêmica,

secretaria

acadêmica,

nivelamentos,

psicólogo,

pedagogo,

coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com encaminhamentos a
bolsas com recursos próprios e governamentais como FIES. Dessa forma, as
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monitorias, os programas de extensão e a iniciação científica têm como
objetivo o estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do
atendimento extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do
Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo
Parcial, pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica
com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo
núcleo destinado ao apoio psicopedagógico aos discentes e docentes.
Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria
fornece a documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os
coordenadores auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades
extraclasses, atividades complementares a serem desenvolvidas, já os setores
financeiro e jurídico auxiliam os discentes que apresentam dificuldades
financeiras e encaminham os mesmos a buscar bolsas em programas
governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos
próprios. Alguns discentes também são atendidos e beneficiados com estágios
remunerados em suas áreas de atuação dentro da própria instituição.
Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e
apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da
disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o
auxílio dos docentes, especialmente, na orientação para o processo de
aprendizagem, na elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades
complementares e nos estágios curriculares e extracurriculares.
5.11.1. Mecanismos de Nivelamento
As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram
dificuldades nas disciplinas propostas pelo curso quando ingressam na
Faculdade, independente do nível de conhecimento básico, tem como objetivo
reviver os conhecimentos adquiridos anteriormente, de forma que acelere a
adaptação do ambiente acadêmico. Esta atividade está disponível também
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para os discentes de outros períodos do curso, a fim de recuperar os
aprendizados adquiridos em anos acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar
os conhecimentos básicos, que por sua fez formam o alicerce para seu
desenvolvimento não deixando também a conotação de Inclusão Social. Em
última instância, os cursos de nivelamento proporcionarão uma maior
facilidade para os docentes, na medida em que tornam mais homogêneos
os conhecimentos dos alunos.
Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser
intensificado sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos
e fora do horário normal das aulas regulares para atendimento em grandes e
pequenos grupos, proporcionando condições de todos os alunos interessados
participarem.
As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades
complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional
proposto pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou
pouco caso dos discentes com problemas de acompanhamento didático, para
com relação a essas atividades, implicarão em medidas de advertência.
O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do
diagnóstico inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o
atendimento dos alunos para o desenvolvimento dessas atividades.
5.11.2. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD)
O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem da FPM a viabilizarem um processo
educativo ampliado, onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam
considerados de forma global. Nesse sentido, comprometido com o objetivo
comum a todos os setores da faculdade – oferecer ensino de qualidade – o
NAPD atua como facilitador para reflexões por parte da comunidade acadêmica
acerca das relações psicopedagógicas e de como estas interferem no processo
em questão.
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Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se
destinam a suprir as demandas psicopedagógicas do discente. No atendimento
psicopedagógico ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma
individual, quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades
referentes à vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do momento em que as
questões subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas
menos angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam
para a experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e
habilidades profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais
integral e humana.
Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de
demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais
eficaz. Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas
que envolvam grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas
comuns a um número maior de alunos onde a estratégia de atendimento grupal
se mostre eficaz.
O aluno pode procurar o NAPD espontaneamente ou por meio de
solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que
perceba que a proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do
aluno.
É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por
objetivo oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de
auxiliar o aluno no reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas
à formação e futura prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno
demande atendimento psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado
para as clínicas conveniadas especializadas neste atendimento.
Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico
Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma
formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho
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profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou
seja, sociais e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do
autoconhecimento e reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura ética e
responsável, bem como, confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se
que a partir da atuação desse espaço facilitador do processo de formação seja
possível minimizar as crises presentes no processo educativo; formar de um
profissional com competências emocionais, técnicas e éticas; melhorar a
prestação de serviços da universidade e, consequentemente, promover o
reconhecimento do valor da formação promovida pela FPM.
5.11.3. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno
O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar
apoio aos alunos no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e
particulares, além de oferecer atendimento pedagógico e educacional aos
alunos quando os mesmos tiverem alguma dificuldade relacionada ao ensino,
aprendizagem e as mudanças referentes à chegada e permanência na
universidade como: adaptação a cidade, ao curso escolhido, ao ensino
superior, dentre outras. O Setor atua junto às Coordenações de Curso e conta
com duas profissionais especializadas nas áreas pedagógica, psicológica,
financeira e jurídica.
Ao Setor dos Projetos Sociais compete:
 Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento
dos currículos plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do
projeto de atuação pedagógica, em consonância com a legislação
educacional vigente e com as diretrizes institucionais;
 Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução
do suporte técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino
e na aprendizagem, com atendimento aos docentes e discentes,
articulando informações educacionais com as Coordenações de Curso;
 Elaborar instrumentos para diagnosticar dificuldades de aprendizagem,
confeccionar

e

analisar

dados

de

rendimento

escolar,

aplicar

questionários e realizar entrevistas para sondagem das causas da evasão
escolar (desistência, transferência e trancamento/cancelamento de
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matrícula) e repassar todas estas informações aos coordenadores e
docentes dos cursos;
5.11.5. Ouvidoria
A Ouvidoria da FPM, criada em 2005, tem o objetivo de compreender e
respeitar as necessidades, direitos e valores do corpo discente e de toda a
comunidade interna e externa da Instituição. O atendimento é feito
pessoalmente, através das caixinhas da Ouvidoria espalhadas por todos os
campi, ou eletronicamente através do site institucional. O atendimento direto e
pessoal é marca de excepcionalidade encontrada na Ouvidoria da FPM.
5.11.6. A comunicação e a Intercomunicação no Curso
No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento
individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores
e do NAPD, e posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos
setores financeiro e de administração acadêmica.
O Portal Educacional da FPM conjuntamente com a CPA são as principais
ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos
alunos, professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se
presta, com indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se
envolvem no processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou
da extensão.
A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte
das interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá
alunos e professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam
suas interações e a deles com os canais formais da Faculdade.
Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de email para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem
burocracias no seu dia-a-dia.
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O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da
internet. O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento
de notas, frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente
entre professores e alunos.
Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são
solicitados a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus
endereços eletrônicos são parte integrante desse cadastro permitindo a
comunicação bidirecional (aluno-professor) e multidirecional (incluindo a
coordenação de curso, os colegas de turma e também as áreas de apoio ao
discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale Conosco).
A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FPM. Trata-se
de um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da
universidade na forma de notas curtas e rápidas.
O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de notícias
diversas de interesse específico de alunos e professores.
5.11.7. Monitoria
Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso de
Pedagogia da FPM são incentivados a participar ativamente da construção do
conhecimento desde o início do curso.
A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral,
contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação
acadêmica entre alunos e docentes. As atividades de monitoria no Curso de
Pedagogia são consideradas estimuladoras e fundamentais para despertar a
vocação docente no estudante. Os monitores são selecionados a partir da
publicação semestral dos editais de monitoria, que seguem a Regulamentação
do Setor de Laboratórios e Monitorias.
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O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina,
que consta de prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são
oferecidas para disciplinas específicas que exigem a presença do monitor
juntamente com o professor responsável em ambiente de sala de aula e/ou
laboratório (quando exigido pela disciplina).
Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de
exercício de monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a
carga horária cumprida. Além disso, os monitores são agraciados com
descontos diretamente incididos sobre o valor da mensalidade.
5.11.8. Iniciação Científica e Extensão
As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão,
num tripé de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores
desta Instituição. Essas relações devem ser construídas de forma indissociável,
de maneira que a atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada
com competência, eficiência, adequação, responsabilidade e constante
processo de atualização e aperfeiçoamento.
Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a
serem trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das
necessidades dos alunos e ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a
nortear o ensino de todo corpo docente.
Para a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de
todos os setores, agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os
envolvidos com o processo de ensino.
Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser
capazes de não apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos,
mas aliar essas atividades à pesquisa que vise à construção do saber
científico e ao desenvolvimento de projetos de extensão, ligados às suas
respectivas áreas de atuação, por mais que a IES não possua características
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de Universidade, procura-se incentivar a pesquisa em todos os segmentos e no
próprio desenvolvimento de suas ações.
Os programas de extensão serão consequência das atividades de ensino e
pesquisa.
A IES colocará à disposição da comunidade, serviços diversos, tais como:
cursos de aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca; eventos culturais e
artísticos; atividades de estágios; assessorias e consultorias.
À instituição caberá ainda criar, empreender e difundir outras atividades que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida de Patos de Minas. A
realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação para o
saber instrumental, educação ambiental, educação para a saúde, entre outros,
deverá ser uma preocupação constante da instituição no atendimento da
comunidade.
5.11.9. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos
A Revista RICEN – REVISTA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA ESCOLA DE
NEGÓCIOS da Faculdade Patos de Minas (em aguardo de ISSN), é uma
publicação virtual voltada para o mundo dos negócios, gerida pelos cursos de
Administração e Ciências Contábeis da FPM, abrindo espaço para alunos e
professores publicarem suas pesquisas realizadas.
A primeira edição data terá acesso disponível em Novembro de 2016.
http://ricenfpm.wixsite.com/esnricen
A Revista ACTA CIENTÍFICA (ISSN-1984-0918) é uma publicação da FPM que
tem por objetivo a publicação de trabalhos realizados no âmbito da
Multidisciplinaridade com ênfase na integração dos cuidados em saúde. A
classificação atual de acordo com o QUALIS/CAPES alocou a revista no
estrato B3 a B5. A revista pode ser acessada por meio do link
www.faculdadepatosdeminas.edu.br/a-faculdade/publicacoes.
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A prioridade é o fortalecimento da área da saúde de forma multidisciplinar sem,
contudo deixar de abrir espaço para mostrar o que se está fazendo para o
fortalecimento dos demais níveis de atenção á saúde, inclusive relativas ao
mundo organizacional.
Outra publicação é a revista PSICOLOGIA E SAÚDE EM BEBATE (ISSN-2446922X), que é uma publicação científica periódica semestral, que publica
resultados de pesquisa básica ou aplicada, relacionados à grande área de
Biociência, com uma abordagem voltada para as diferentes vertentes da saúde
e

do

meio

ambiente.

A

revista

pode

ser

acessada

pelo

link

https://psicodebate.wordpress.com/
Em todas as revistas os estudantes são estimulados a publicar os trabalhos
qualificados produzidos durante o curso.

5.11.10. Acompanhamento de Egressos
A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Patos de
Minas está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que são
realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos
tendo em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de
melhorar as competências e as habilidades dos discentes bem como a
participação dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela
instituição.
Por meio da política de acompanhamento a IES conhece o egresso, sendo
possível traçar um mapeamento e, de forma sequencial, a partir das
informações obtidas, construir indicadores que permitem uma discussão e
análise da qualidade dos cursos oferecidos e a repercussão dos mesmos no
mercado de trabalho e na sociedade.
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Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes
indicadores

para o aperfeiçoamento

dos

próprios cursos e

para o

desenvolvimento qualitativo de oferta educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre
a inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a
IES acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do
mercado possibilitando assim a revisão e organização das propostas de
formação dos cursos objetivando formar profissionais cada vez mais
qualificados para o mercado.
A politica de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição
para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a
continuidade da relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de
graduação. Tem-se o entendimento que a política de acompanhamento ao
egresso não começa logo após a colação de grau.
Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair do âmbito
acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a
necessidade de orientações específicas para que o mesmo possa se sentir
mais seguro e preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.
Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o
Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e
fonte de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de
Patos de Minas.
5.12. Processo de Autoavaliação
O processo de avaliação e de auto avaliação do curso de pedagogia está
intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da
sua trajetória.
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A FPM conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação
interna da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de
infraestrutura.
As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo
Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo,
desta forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.
Ainda na lógica da avaliação e auto avaliação, a Coordenação do Curso realiza
avaliação semestral junto ao corpo discente, através de instrumento próprio,
quando os alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões
referentes às disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir
dessa avaliação são gerados resultados que são discutidos nas reuniões de
NDE e de Colegiado para a elaboração de estratégias que devem ser adotadas
para o saneamento das fragilidades apontadas.
Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder
questionários

específicos

sobre

o

desempenho

discente.

Utilizam-se

ferramentas eletrônicas e os docentes apresentam a sua impressão das turmas
para as quais já ministraram aulas, completando assim, a avaliação 360º.
Tanto os resultados das avaliações como as estratégias preparadas são
apresentados e discutidos com os professores e estudantes.
Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas
pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a
representação

discente.

São

realizadas reuniões

com

os estudantes

representantes de turma, quando é possível avaliar a percepção dos
graduandos em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só
aproximar os alunos da coordenação, o que visa manter clara e transparente a
comunicação no curso, mas também tomar as providências ou prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
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5.12.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso
Os processos de avaliação externa e de auto avaliação de cursos da FPM
sempre se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua
dos processos e políticas institucionais propostas em nosso PDI.
As

avaliações

externas

regulamentadoras

de

credenciamento,

recredenciamento, autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em
todos os processos de melhorias, tanto na organização didático-pedagógica
quanto na infraestrutura e corpo docente, para que possamos trilhar caminhos
cada vez mais próximos à excelência no processo de ensino e aprendizagem.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos
direcionados a todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta
aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado,
apontando para as principais necessidades e anseios dos acadêmicos,
técnicos administrativos e docentes.
O Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a
FPM sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as
fragilidades de nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de
conhecimentos gerais e específicos, podendo assim também servir de
ferramenta para diagnose e intervenção na busca de um egresso com as
características solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais do
curso de Pedagogia.
A FPM percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e
tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como
fontes de informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais
acertadas em todo e qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado
na IES.
5.13. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de
Ensino Aprendizagem
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Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e
comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a
FPM busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades
de multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla
laboratórios de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino
nas diferentes áreas. Acompanhando a evolução dos recursos educacionais,
os corpos docente e discente terão à sua disposição laboratórios de
informática, para atender às demandas dos cursos com livre acesso à Internet
e ao Portal Educacional.
A atualização dos equipamentos dos laboratórios será realizada de forma
contínua, obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e atualização
dos equipamentos. No que diz respeito, especificamente ao Curso de
pedagogia, destaca-se os Laboratórios de Informática com o uso de softwares
específicos na área educacional, e a brinquedoteca que é composta de jogos
de raciocínio, de letramentos, alfabetização , bem como material de
manipulação , leitura, usados no desenvolvimento intelectual das crianças.
5.14. Procedimentos
Aprendizagem

de

Avaliação

do

Processo

de

Ensino

e

§ 1º - A Faculdade Cidade de Patos de Minas considera que a avaliação do
desempenho escolar em seus cursos deve:
 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;
 Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados,
articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios
de aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;
 Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do
desempenho e rendimento escolar do aluno;
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 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do
desempenho

da

disciplina

e

do

curso,

possibilitando

intervenção

pedagógico-administrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio
aluno, da Coordenação de Curso e a Direção Acadêmica e Geral da
Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional
e do cidadão.
§ 2º - A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensinoaprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o
aproveitamento do aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada
disciplina. São atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisa,
exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágio
curricular supervisionado, provas escritas e orais, monografia, previstas nos
planos de ensino, aprovados pelos Colegiados de Curso.
§ 3º - O aproveitamento do aluno é avaliado mediante a elaboração e avaliação
de 3 (três) Blocos Temáticos, 1 (uma) Avaliação Livre e 1 (uma) Prova
Unificada expressando-se o resultado de cada avaliação em notas específicas
e previamente determinadas.
- O 1º Bloco Temático será avaliado em 10,0 (dez) pontos;
- O 2º Bloco Temático será avaliado em 15,0 (quinze) pontos;
- O 3º Bloco Temático será avaliado em 15,0 (quinze) pontos;
- A Avaliação Livre será avaliada em 10,0 (dez) pontos e
- A Prova Unificada será avaliada em 50,0 (cinquenta) pontos.
§ 4º - Os BLT’s - Blocos Temáticos serão definidos em sala de aula, pelo
professor em conjunto com seus alunos, em temas condizentes com a
disciplina a ser ministrada e voltada à realidade de mercado profissional atual.
§ 5º - Cada BLT terá sua duração pré-determinada pelo Calendário Acadêmico.
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§ 6º - Os Blocos Temáticos serão avaliados através de Provas, as quais
deverão ser aplicadas ao final de cada bloco temático e deverão seguir a
seguinte padronização:
- As provas dos Blocos Temáticas deverão ser elaboradas contendo no
mínimo 6 (seis) questões e as mesmas, independente de seu número, deverão
ser divididas e 70% objetivas (fechadas) e 30% subjetivas (abertas), sem
diferença de peso entre elas;
- O número de questões a ser utilizado será definido pelo professor
responsável pela disciplina;
- Os valores pré-determinados para cada Bloco Temático deverão ser
igualmente divididos pelo número de questões contidas na prova.
§ 7º - A Avaliação Livre será livre para o professor distribuir em atividades que
possa acrescentar conhecimento ao aluno dentro do conteúdo abordado na
disciplina e que poderá também auxiliar em outras disciplinas que ele já tenha
estudado ou irá estudar (promover a interdisciplinaridade) como por exemplo
seminários, desenvolvimento de projeto relacionando a disciplina à sua
aplicação.
§ 8º - A Prova Unificada (PU) tem em sua composição a necessidade de
aprofundar a capacidade reflexiva, sistemática e lucidez no método avaliativo
em conformidade com a avaliação do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE). Compreende a elaboração e aplicação de uma mesma
prova para todos os alunos que cursaram a mesma disciplina no período
regular matriculado no semestre letivo.
O objetivo da Prova Unificada é o AAP:
 Avaliar os conhecimentos desenvolvidos de acordo com os conteúdos
previstos na ementa e a bibliográfica indicada no decorrer do bimestre e
semestre;
 Acompanhar a implementação dos planos de ensino e da aprendizagem;
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 Possibilitar ao estudante ter contato, ao longo do curso, com instrumentos
de avaliação mais próximos às provas a que se submete em situações
futuras: ENADE, Concursos e Processos Seletivos.
A Prova Unificada é a Prova Oficial do Semestre e segue o calendário escolar,
portanto, deverá ser aplicada na semana prevista em calendário acadêmico,
sistematizado pelo coordenador do curso a funcionalidade.
A Estrutura da Prova Unificada:
 As questões devem ser 10 (dez) questões de múltipla escolha e devem
contemplar a ementa trabalhada em todo o semestre;
 A Prova Unificada será elaborada contendo 10 (dez) questões para cada
disciplina do semestre cursado;
 A última questão da Prova Unificada será subjetiva dissertativa de cunho
geral e contemple a reflexão acerca da atualidade.
 As questões devem ser de autoria própria, nos moldes do ENADE;
 Recomenda-se que os enunciados apresentem uma definição clara da
tarefa a ser realizada pelo aluno;
 O texto do enunciado deve ser claro, conciso e redigido segundo a norma
culta da língua portuguesa;
 É obrigatório citar a referência bibliográfica do texto utilizado.
 O uso de Figuras/ Imagens (foto, gráficos, tabelas, pinturas, etc.) deve ter
uma visualização e resolução adequadas;
 A imagem deve apresentar conteúdo compatível com o tema abordado
pela questão;
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 Imagens que sejam ofensivas, denegridoras ou impróprias, segundo a
Constituição, estão proibidas;
 É obrigatório citar a referência bibliográfica da imagem usada.
 Cada questão deve conter 04 alternativas, obrigatoriamente;
 Não serão aceitas alternativas, como nenhuma das anteriores;
 O texto das alternativas deve ser claro, conciso e redigido segundo a
norma culta da língua portuguesa;
 Mesmo nas alternativas incorretas, sua redação deve ser compatível com o
propósito da questão: avaliar os conhecimentos e a capacidade de
discernimento do aluno;
 Deve haver somente uma única alternativa correta a ser marcada pelo
aluno.
A Distribuição de Pontos da Prova Unificada:
 Valerá a nota da PU em 50,0 (cinquenta) pontos totais, sendo as questões
múltiplas escolha no valor de 40,0 (quarenta) pontos e a questão
dissertativa no valor de 10,0 (dez) pontos.
 Para atribuir o valor das questões de múltipla escolha:
# Soma-se o número total de questões objetivas da prova e divide-se
por 40 (X/40=valor de questão).
 A nota da PU é a soma dos acertos das questões de multiplica escolha
pelo valor da questão, mais o valor alcançado na questão dissertativa.
§ 9º - A Prova Final é prova concedida ao aluno que não tenha sido reprovado
por frequência e que não tenha conseguido alcançar o mínimo de 60 pontos
para aprovação, mas que tenha conseguido a média de pelo menos 40 pontos
ao longo do semestre. Essa prova poderá ser solicitada pelo aluno no prazo
estabelecido em calendário acadêmico. A prova final terá o valor de 100
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pontos, sendo assim, os pontos alcançados ao longo do período serão zerados
e ele deverá alcançar o mínimo de 60 pontos para sua aprovação.
§ 10º - As disciplinas de TCC II, Iniciação científica, estágios supervisionados,
seminário de TCC seguirão o processo avaliativo dos seus respectivos
manuais tendo somente ao final do semestre o conceito de APROVADO ou
REPROVADO, porém seguindo a média mínima de 60 pontos como as outras
disciplinas.
§ 11º - Nas disciplinas que são ofertadas na modalidade EaD - Educação à
Distância, o desempenho escolar é avaliado da seguinte forma:
A avaliação do desempenho acadêmico do aluno será realizada em vários
momentos, tanto no ambiente virtual de aprendizagem - AVA quanto nos
momentos presenciais, pois essa avaliação incorporará novos procedimentos,
que valorizem as competências dos acadêmicos, uma vez que o uso de
Tecnologias da Informação pelos discentes possibilita o desenvolvimento de
outras habilidades, além das já previstas pelas matrizes curriculares nos cursos
de origem.
O sistema de avaliação será composto por Atividades online (Fórum,
Questionário Avaliativo e Avaliação Eletrônica) e avaliação presencial, onde
para aprovação será preciso obter nota final de 60 pontos.
A nota Semestral, por disciplina, poderá gerar o seguinte “status” para o aluno:

# APROVADO POR MÉDIA: Se o estudante obtiver nota Semestral igual ou
superior a 60 (sessenta) na disciplina;
# REPROVADO: Se obtiver nota Semestral inferior a 60 (sessenta).
# ATIVIDADES ON-LINE (AVALIAÇÃO)
São desenvolvidas na Sala de Aula Virtual e consistem em:
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- Avaliação Online –20 Pontos
- Fórum de Discussão –10 Pontos (02 pontos cada)
- Questionário Avaliativo –10 Pontos (02 pontos cada)
# ATIVIDADES PRESENCIAIS (AVALIAÇÃO)
Para as avaliações haverá encontros presenciais obrigatórios. As datas e os
locais das avaliações são definidos e comunicados com antecedência.
- Avaliação Presencial – 60 pontos
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR
Artigo 1º – A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo
sobre a frequência e aproveitamento.
Artigo 2º – A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida
apenas aos matriculados, é obrigatória, sendo vedado o abono de faltas.
§ 1.o - Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado
reprovado na disciplina o aluno que não tenha frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades previstas.
§ 2.o – A verificação e registro da frequência são de responsabilidade do
professor, e seu controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Coordenação
de Curso.
Artigo 3º – O aproveitamento escolar é avaliado mediante acompanhamento
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares.
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§ 1.o – Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob
a forma de avaliações e determinar os demais trabalhos, bem como lhes julgar
os resultados.
§ 2.o – O exame final realizado ao fim do semestre letivo visa à avaliação da
capacidade do domínio do conjunto da disciplina.
Artigo 4º - As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da
disciplina, poderão compreender:
I. provas escritas, gráficas, orais, seminários e arguições;
II. trabalhos práticos, inclusive extraclasse;
III. pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle
do professor;
IV. relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes;
V. elaboração de projetos, monografias, dissertações e tese e sua
defesa;
VI. outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas
de cada disciplina.
§ 1.o – É assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o
direito de requerer a revisão das avaliações, solicitadas no prazo de 2 (dois)
dias letivos, a contar da data de publicação das notas.
§ 2.o – Poderá ser concedida prova substitutiva ao aluno que, não tendo
comparecido às provas ou demais verificações de aprendizagem ou exame
final, comprove impedimento legal, motivo de doença, atestado médico ou de
trabalho, devidamente comprovado pela empresa, e venha requerê-la no prazo
estabelecido em calendário acadêmico.
Artigo 5º – A nota semestral serão graduadas de 0,0 (zero) a 100,0 (cem),
permitida a fração de ponto, as notas semestrais e de exame final também
permitirão a fração de ponto.
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Artigo 6º - Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em
qualquer disciplina, a média da nota semestral igual ou superior a 60,0
(sessenta) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades escolares.
Artigo 7º – Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer
disciplina, média semestral igual ou superior a 40,0 (quarenta) e inferior a 60,0
(sessenta) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades escolares.
Artigo 8º – Quando o aluno realizar exame final, a média mínima de aprovação
será resultante da prova final e o discente, deverá alcançar nota igual ou
superior a 60,0 (sessenta);
Artigo 9º – Estará reprovado o aluno que, mesmo obtendo frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento)¸ obtiver média semestral menor que
60,0 (sessenta).
Artigo 10º – O aluno reprovado por não ter alcançado nota ou frequência
mínima exigida para aprovação, deverá repetir a(s) disciplina(s), sendo
aplicadas as mesmas exigências de frequência e aproveitamento estabelecidos
nos artigos anteriores.
Parágrafo Único - O aluno reprovado por não ter alcançado frequência mínima
exigida, apresentando o mesmo frequência mínima de 50%, mas que alcançou
nota na média semestral acima de 85% (oitenta e cinco por cento), terá sua
situação analisada pelo colegiado de curso podendo obter deferimento ou
indeferimento para aprovação.
Artigo 11º – É permitida a matrícula nas disciplinas do semestre seguinte, a
aluno que tenha obtido aprovação em todas as disciplinas do(s) semestre(s)
anterior(es).
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§ 1º – É permitida, também, a promoção com até três disciplinas em regime de
dependência.
§ 2º – O aluno, promovido para o período seguinte com disciplina(s) em regime
de dependência ou adaptação, poderá matricular-se na(s) disciplina(s) de que
depende, desde que observada a compatibilidade de horários.
Artigo 12º – O aluno que não obtiver aprovação em 3 (três) ou mais disciplinas
do semestre que cursou, ou acumuladas dos semestres anteriores, deverá
cursá-las em regime de dependência, sendo vedada a sua promoção para o
semestre seguinte.
Artigo 13º – Podem ser ministradas aulas de disciplinas para alunos com
dependência ou adaptação em horário ou período especial, a critério de cada
Coordenação de Curso, acarretando neste caso, ônus financeiro ao aluno.
Poderá ser a distância em cursos reconhecidos não extrapolando a 20% da
carga horária total do curso.
Artigo 14º – O aluno que ingressar na Instituição por outra forma que não a de
matrícula inicial pela via do processo seletivo ficará sujeito ao mesmo sistema
de avaliação e desempenho escolar apontado neste Regimento.
Artigo 15º - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação
específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a
duração dos seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino
determinadas pelo MEC.
5.15. Número de Vagas
O Curso de Pedagogia da FPM oferta 100 (cem) vagas anuais a serem
disponibilizadas no período noturno.
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6. Corpo Docente
6.1. Administração Acadêmica do Curso
A administração acadêmica do Curso de Pedagogia da FPM é realizada por
uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de sua
coordenadora, do Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do
curso, os quais, através do desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro
do organograma institucional.
São competências do Coordenador do Curso de Pedagogia:


Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem
disciplinas no curso;



Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de
debates e outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;



Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado
do Curso;



Representar o Colegiado do Curso;



Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do
calendário acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;



Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as
normas emanadas dos órgãos superiores;



Adotar,

em

caso

de

urgência,

providências

indispensáveis

ad

referendum no âmbito do Colegiado do Curso;


Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam
delegadas pelos órgãos superiores.

6.2. Atuação do Núcleo Docente Estruturante
O Curso de Pedagogia da FPM conta com o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) composto por docentes de elevada formação e titulação, como órgão
consultivo responsável pela concepção de seu projeto pedagógico, e que tem
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por finalidade promover sua atualização e revitalização. O NDE do curso de
Pedagogia foi estruturado em consonância com o regulamento aprovado pela
Direção da FPM, tendo como principais atribuições:
I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas
concepções e fundamentos;
II- acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo
seu alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o
PPPI, prestando relatórios ao Colegiado de Curso;
III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de curso, sempre que necessário;
IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
atividades de ensino constantes do currículo;
V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
VI - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado
de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de
conhecimento do curso;
VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso;
VIII – conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo
com a CPA, processo de auto avalição e de avaliação do Curso;
IX – analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de
Ensino dos componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das
atividades de ensino, pesquisa e extensão dos professores;
X – acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso.
XI- acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do
Programa de Nivelamento adotado pelo Curso.
O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como
presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente
permanente do curso, maioria com titulação Stricto Sensu e regime de trabalho
em tempo integral (RTI)
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O núcleo docente estruturante se reúne mensalmente, como regra e em caráter
extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE,
desde a sua implantação, vem impactando positivamente no acompanhamento
dos processos acadêmicos, na consolidação das ações e na reavaliação do
projeto pedagógico do

curso,

através de

reuniões periódicas,

cujas

deliberações estão registradas nas atas de reunião.
6.3. Corpo Docente do Curso de Administração
6.3.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante
A composição do NDE está em conformidade com a legislação, respeitando os
60% de docentes com titulação stricto sensu para o curso onde 5 (cinco)
docentes com aderência passaram a fazer parte do NDE que contribuem e
continuam a desenvolver a implantação do projeto de curso.
6.3.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE
A composição do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04 / e
Resolução n° 01 de 17 de Junho de 2010, respeitando a porcentagem de
docentes com titulação stricto sensu para o curso onde 5 (cinco) docentes com
aderência passaram a fazer parte do NDE que contribuem e continuam a
desenvolver a implantação do projeto de curso.
6.3.3. Regime de Trabalho do NDE
Os docentes que fazem parte do NDE são de contratados em tempo parcial ou
integral sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação
do mesmo e possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da
espinha dorsal dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos
mesmos até o reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da
importância desses profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do
engajamento dos mesmos com a política pedagógica institucional e as
mudanças que as novas tecnologias e a globalização proporcionam.
82

6.3.4. Titulação e Formação do Coordenador do Curso
A Coordenadora do Curso é a professora Drª. Silvia Cristina Fernandes Lima
possui uma experiência comprovada na área pedagógica em todos os seus
segmentos, ou seja, Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino
Fundamental, Ensino Médio EJA. , tanto na docência como na coordenação
pedagógica e ainda gestão de escolas e projetos pedagógicos .
6.3.5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
O Regime de Trabalho do Coordenador do curso será de 40h, período integral.
6.3.6. Composição do Colegiado de Curso:
I.

Pelo Coordenador do Curso

II.

Por dois professores de disciplinas

III. Por dois representantes de turma do corpo discente
IV.

Por dois representantes dos técnicos administrativos vinculados à IES

6.3.7. Funcionamento do Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e,
extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do
Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus
membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem
tratados.
Atribuições
I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes
curriculares emanadas do Poder Público;
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III. Promover a avaliação do curso;
IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
V. Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que
constituem cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e
articulando com demais docentes;
VI. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais
anteriormente desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos,
diplomados ou que tenham desenvolvido competências profissionais no
mundo do trabalho;
VII. Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se
refere à abreviação de seu curso;
VIII. Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a
serem submetidos ao CONSUAD;
IX. Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;
X. Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;
XI. Propor as atividades extracurriculares;
XII. Propor alterações no projeto do Curso quando necessário;
XIII. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem
delegadas pelos demais órgãos colegiados.
OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas
suas ações conforme as competências do mesmo.
6.3.8. Titulação do Corpo Docente
A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu
projeto pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida
predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo
em seu quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas.
6.3.9. Regime de Trabalho do Corpo Docente
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A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de no mínimo
60% em regime de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes
profissionais é de desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos,
atividades extraclasses, monitorias e principalmente de iniciação científica.
Nesta previsão buscando a interdisciplinaridade os profissionais escolhidos
poderão ser do núcleo comum e do específico, mas sempre na mesma
proporção do solicitado no regime de trabalho de 60%.
6.3.10. Tempo de Experiência de Magistério Superior ou Experiência do
Corpo Docente
A experiência profissional dos docentes do curso atinge um percentual mínimo
de 70% de profissionais com um mínimo de 3 (três) anos de docência superior
e vários com experiência relevante na área de atuação.
Os professores de Núcleo Comum desenvolverão ações na instituição desde o
seu credenciamento atendendo o quesito.
7. Infraestrutura
7.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades
Educacionais Especiais
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida.
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurarlhes a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades
de desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua
participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.
Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse
profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar serviços e
recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.
85

7.1.1. Necessidades Auditivas
Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender
a fala por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:
• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta,
mas não impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de
perceber a voz humana, com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;
• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que
impede o indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana,
bem como de adquirir, naturalmente, o código da língua oral.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas disponibiliza no projeto pedagógico de
cada curso a inclusão da disciplina de libras.
A FPM conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com
deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de
recebimento e envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensinoaprendizagem.
A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido
de introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude
perante o diferente. Isso só se faz possível através de um programa de ensino
com uma filosofia comum envolvendo os coordenadores de curso, professores
e alunos ambos compromissados com o atendimento à diferença, para que o
processo de incluir se efetive a FPM buscará constantemente o treinamento
dos profissionais, através de palestras, minicursos e incentivo na participação
de projetos e eventos que abordem o tema.
7.1.2. Necessidades Físicas
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Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as
pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala,
em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou
más formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração
completa ou parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).
A Faculdade Cidade de Patos de Minas proporciona condições de acesso e
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
• A mesma contará com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos
setores administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de
convivência.
• Contará com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.
• Todos os períodos que possuem alunos que apresentem algum tipo de
deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.
• O laboratório de informática possuíra máquinas adaptadas para o aluno.
7.1.3. Necessidades Visuais
É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a
melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:
Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor
olho após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior
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meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o
enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo
da visão que leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de
leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais
para a sua educação;
Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após
correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que
permite ao educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos
didáticos e equipamentos especiais.
• A instituição pretende disponibilizar o piso direcional indicando o
caminho a ser percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de
alerta que é usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança.
• A instituição disponibilizará softwares instalados em maquinas
especificas com fones de ouvido para atender ao aluno.
• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático
impresso em tamanho diferenciado.
• Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um
profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.
7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral TI/Tempo Parcial – TP
A Faculdade disponibilizará postos de trabalho individualizado em uma sala
para a realização das atividades dos professores, que funcionará numa área
equipada com armários, computador interligado à Internet para a utilização dos
mesmos, com disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem
nos seus notebooks, quadro branco, impressora, ar condicionado e demais
materiais necessários, servindo de suporte para eventuais reuniões do curso,
em ótimas condições de iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
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conservação e comodidade. Haverá o serviço de secretaria para o atendimento
destes professores.
Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado para o desenvolvimento
dos planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e pesquisas.
7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços
Acadêmicos
O curso de Pedagogia dispõe de uma sala ampla para os serviços acadêmicos
do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do curso,
assim como para o NDE. Este espaço encontra-se em condições adequadas
de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnicoadministrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há
acesso à internet. Também estão disponíveis computadores que atendem
perfeitamente o quantitativo de professores que atuam neste ambiente.
7.4. Sala de Professores
O Curso de Pedagogia da Faculdade Cidade de Patos de Minas dispõe de
uma sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam a
preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço
encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o
desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O espaço é bem ventilado
e refrigerado e há acesso à internet.
7.5. Salas de Aula
A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas que
apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus
possui salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também
apresenta boa iluminação artificial e natural, pintura em bom estado de
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conservação e são bem arejadas e possuem climatização por ar condicionado.
Estão mobiliadas com carteiras individuais, mesa e cadeira para o docente,
instalações elétricas para o uso de equipamentos como: Tela de projeção,
vídeo, DVD, TV, entre outros, sempre que necessários.
7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
A FPM oferecerá aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática,
dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às
necessidades dos usuários para as devidas atividades. Os usuários contarão
com a ajuda de monitores nos laboratórios de informática. A IES ainda conta
com uma rede de Wi-Fi que abrange toda a área educacional.
7.7. Biblioteca
7.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FPM
A FPM possui um Sistema Integrado de Bibliotecas composto por Biblioteca
Central e 3 (três) Bibliotecas, uma em cada unidade.
Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de
recepção, salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de
pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo.
7.7.2. Bibliografia Básica
A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar,
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita
pela Coordenação do Curso e seu Colegiado.
Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das
Bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas, denominadas setoriais.
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As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
disponibilizados na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a
menos de 15 vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto
no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação.
7.7.3. Bibliografia Complementar
As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade
curricular, com no mínimo 2 (dois) exemplares.

7.7.4. Periódicos Especializados
A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e
assinaturas impressas com retroação de no mínimo dos três últimos anos e full
text.
7.7.5. Bases de Dados Assinadas
Minha biblioteca – Acervo virtual
7.7.6. Base de Dados de Livre Acesso
SCIELO
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos
científicos brasileiros.
BVS
A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso
a fontes de informação na área de Saúde Pública.
BDTD/IBICT
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
LIVRE
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Periódicos de livre acesso na internet
7.7.7. Informatização
O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos,
trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do
conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing
Rules - AACR2 e a Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de
modo a facilitar sua localização pelos usuários.
7.7.8. Sistema LS Educação
A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla
de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de
facilitar a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.
Principais Módulos:
Catalogação
Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing
Rules – AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU
Circulação de Materiais
Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e
quantidades diferenciadas por categoria de usuário.
Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.
Empréstimo
 Empréstimo para consulta local;
 Empréstimo domiciliar;
 Reserva local;
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 Renovação online.
Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do
Sistema Integrado de Bibliotecas da FPM, atualizado em março de 2015.
Disponível

em:

http://faculdadepatosdeminas.edu.br/pdf/RegulamentoBiblioteca2015.pdf
7.7.9. Treinamentos
As Bibliotecas da FPM oferecem a seus usuários orientação quanto ao uso dos
recursos informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT
e utilização do Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva
on line.
7.7.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais
De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério
de Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários
com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação,
mediante utilização de recursos diferenciados.
Auditiva
O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas é
realizado por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no período
de 8h às 17h.
Visual
Aos portadores de necessidades educacionais visuais, as Bibliotecas
disponibilizam o sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de
voz, que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a
microcomputadores.
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Física
As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços
internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.
7.7.11. Serviços
Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:
 Elaboração de fichas catalográficas;
 Visitas guiadas à Biblioteca;
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação
bibliográfica on-line)/SCAD.
 Levantamento bibliográfico

7.7.12. Livros da Bibliografia Básica
A Biblioteca da Faculdade Cidade de Patos de Minas, cumprindo seu objetivo
de apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um
acervo em constante atualização e crescimento.
7.7.13. Livros da Bibliografia Complementar
A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as
disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares
atendendo

as

necessidades

do

curso

inclusive

propiciando

a

interdisciplinaridade dentro do curso e com outras áreas.
7.7.14. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes
Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de
forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados
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nos últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos
específicos que passaram a fazer parte do acervo.
7.8. Laboratórios Didáticos Especializados
Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e medidas
de segurança estão previstos a implantação de laboratórios especializados,
com regulamento específico, destinados à realização das aulas práticas, com
perspectiva de pleno atendimento das demandas do curso, como prevê o
instrumento de avaliação.
Laboratório de Informática
A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com maquinas novas
adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Este laboratório fica
disponível para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste horário,
sempre acompanhado pelos monitores.
Os alunos têm ao seu dispor 02 (dois) laboratórios de Informática, instalados
em condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. O
Laboratório nº 01 possui 60 Microcomputadores INFOWAY conectados em
rede e internet. O Laboratório nº 02 possui 18 microcomputadores INFOWAY
conectados em rede. A IES conta com uma rede de wi-fi em todas as áreas de
acesso comum ao compus.
Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para cadeirante
quando para portadores de deficiência visual.
Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FPM
A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de
Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de
informática quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é
informada pelos monitores do laboratório, podendo ser também informada
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pelos professores que utilizam o mesmo. O setor de Tecnologia da Informação
tem um prazo de quinze dias úteis para realizar as operações necessárias e
atender demais solicitações.
REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
CAPITULO I - Da Finalidade
Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de Patos de Minas
é constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade
local.
CAPÍTULO II - Do Pessoal
Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de
Tecnologia

da

Informação,

auxiliado

por

assistentes

contratados

ou

Estagiários;
Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor
de Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços
técnicos e operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para
usos relacionados com educação e experiências práticas em geral;
Art. 4º - O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o
assistente na manutenção e funcionamento do Laboratório.
CAPITULO III - Do Horário De Funcionamento
Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma:
I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30;
II- sábados das 08h00 às 12h00.
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CAPÍTULO IV - Estrutura Operacional – Equipamentos, Reservas
Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária
para utilização durante aulas práticas conforme cursos na FPM e também para
uso em cursos de extensão e pós-graduação.
Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser
realizada com no mínimo três dias de antecedência à realização da aula. No
caso de instalação de novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete
dias.
Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para
marcação de aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de
prioridade ao acesso ao laboratório, devendo, portanto, os professores das
disciplinas priorizadas utilizarem tal recurso para garantir o uso do laboratório.
Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a
partir da última reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um
rodízio entre os professores que utilizam os laboratórios. A reserva é realizada
através de agendamento no setor de Tecnologia da Informação caso haja
disponibilidade dos mesmos.
Art. 10 - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 (quinze)
minutos de atraso para início das aulas práticas previamente agendadas.
Depois de decorrido essa tolerância, o laboratório será considerado disponível
para o uso e o agendamento será considerado como não utilizado.
CAPÍTULO V - Usos - Finalidades E Público Alvo
Art. 11 - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade
Cidade de Patos de Minas fora dos horários de aula limita-se às atividades
relacionadas a práticas e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo
permitida então a utilização para interesses particulares. Não será cobrada
nenhuma taxa pelo uso dos computadores a nenhum aluno de qualquer curso.
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O acesso só será permitido para alunos previamente cadastrados em nossos
sistemas e matriculados na instituição.
Art. 12 - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares
(usos ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem como no
inicio das aulas. Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 (vinte)
minutos de antecedência do inicio das aulas para organização e preparação
das atividades para os professores.
Art. 13 - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos
horários de aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de
Tecnologia da Informação contendo o programa efetivo de uso por intermédio
de formulário padrão ou e-mail.
Art. 14 - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FPM, para fins
estritamente administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de
equipamentos e comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de
Tecnologia da Informação.
Art. 15 - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado,
quando relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que
tenham relação com os conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na
instituição. Acessos a sites pornográficos, participação em Salas de Bate-papo
(Chat), o uso de mecanismos fraudulentos contra a estrutura (vírus, sniffers,
entre outros) serão criteriosamente banidos e podem desencadear processos
punitivos e/ou suspensivos junto às Coordenações de Cursos, Coordenação
Acadêmica e Direção Geral da Instituição.
Art. 16 - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não destacada,
será tratada pela Coordenação Acadêmica.
Art. 17 - Os acessos à internet são auditados, ficando a critério da IES verificar
quais sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterize “utilização
indevida”, o aluno poderá ser punido conforme Regimento da IES.
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Art. 18 - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por
qualquer acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e
senha são de uso individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido
descoberta por terceiros, providenciar comunicação imediata para substituição.
Nenhuma senha é trocada ou alterada por telefone, não existe suporte
telefônico externo.
Art. 19 - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off
(finalizar o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados
por pessoas não autorizadas.
CAPÍTULO VI - Das Proibições
Art. 20 - É proibida a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de
líquidos, alimentos, cigarros, balinhas e chicletes.
Art. 21 - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer tipo
de jogos para computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats) e o
mau uso dos equipamentos implicarão em punições ou suspensões conforme
determinação do Regimento Interno da IES.
Art. 22 - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de
tensão, no-break, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado,
senão por pessoas autorizadas.
Art. 23 - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos
laboratórios, bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de
Domínio Público, Shareware ou Demonstrativos.
Art. 24 - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste
documento será desautorizada.
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Art. 25 - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo
Regimento Interno da FPM.
Art. 26 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 27 - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação
7.9. Laboratórios Didáticos Especializados e Multidisciplinares da
Faculdade Cidade de Patos de Minas
O Curso de Pedagogia utilizará o Laboratório de Informática para montagem de
aulas de estágios, pesquisas na área educacional e também fará uso da
brinquedoteca que é um laboratório de uso pedagógico.
7.9.1 da brinquedoteca
Artigo 28 - A brinquedoteca será para uso exclusivo para o curso de
pedagogia e contará com:


Materiais pedagógicos básicos para uso em conteúdo do Ensino
Fundamental nos seus anos iniciais e na educação Infantil;



Materiais de consumo necessários para compor aulas de estágio e
desenvolvimento de projetos.



Uma mini biblioteca infantil.
Artigo 29- A brinquedoteca seguirá os mesmo regulamento dos
laboratórios já citados existentes na FPM

7.10. Comitê de Ética em Pesquisa
Colegiado multi e transdisciplinar, com munus público, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos
protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos, material orgânico e dados
deles oriundos, objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas
em sua integridade e dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas
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do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) e outros
diplomas legais e normativos que vierem a ser promulgados.
O CEP- FPCM analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que
serão desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela.
Por

se

tratar

de

um

Comitê

de

Ética

em

Pesquisa

registrado

(nº25000.090014/2016-11 de 13/06/2016) pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde
(MS), ele está devidamente qualificado para analisar a eticidade dos projetos
de pesquisa envolvendo seres humanos, desenvolvidos na FPM e, também,
em casos especiais, projetos de pesquisa oriundos de outras instituições,
desde que haja aquiescência e indicação prévia da Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP).
Dentre as principais atribuições do CEP- FPM, em consonância com a
Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que
passou a vigorar em 13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da
União, destacam-se:


Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com
prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da
agenda

de

prioridades

do

SUS,

com

base

nos

indicadores

epidemiológicos, emitindo parecer, devidamente justificado, sempre
orientando,

dentre

outros,

pelo

princípio

da

impessoalidade,

transparência, razoabilidade, evitando redundâncias que resultem em
morosidade na análise;” (Res. CNS nº 466, VIII.1);


Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade;



Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos,
tecidos e dados deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do
pesquisador;

101



Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de
pesquisa desenvolvidas no âmbito da FPM;



Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na
ciência.

O CEP- FPM rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores
do Ministério da Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das pesquisas
envolvendo seres humanos.
À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do
conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa
humana, necessitam ser analisados e avaliados a priori pelo CEP - FPM e,
através da secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da FPM, serem
cadastrados no Sistema CEP/CONEP – Plataforma Brasil, a fim de
responderem às exigências previstas na Resolução do Conselho Nacional de
Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e a Norma Operacional de
Organização e Funcionamento do Sistema CEP-CONEP aprovada pelo
Conselho Nacional de Saúde em 12 de setembro de 2013.
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ANEXO 1
MATRIZ CURRICULAR CURSO DE PEDAGOGIA
1º período
CH

DISCIPLINA

CH

Teórica Prática

Legislação da Educação Básica e Políticas

CH

Total

Total

Crédito

80

-

80

4

Língua Brasileira de Sinais

40

-

40

2

Antropologia

40

-

40

2

60

20

80

4

Língua Portuguesa I

40

-

40

2

Ética e Cidadania

40

-

40

2

PIP I

80

-

80

4

TOTAL

380

20

400

20

CH

CH

CH

Total

Total

Crédito

Educacionais

Métodos

de

Estudos,

Pesquisas

e

Tecnologia em Educação

2º período
DISCIPLINA

Teórica Prática

Didática Geral

40

-

40

2

Filosofia e Sociologia da Educação

80

-

80

4

Língua Portuguesa II

20

-

20

2

Braile

40

-

40

2

40

-

40

Educação Inclusiva

40

-

40

2

Diversidade Étnica-Cultural

40

-

40

2

Psicologia da Educação

40

-

40

2

PIP II

80

-

80

4

TOTAL

420

-

420

22

CH

CH

CH

Total

Gestão

Ambiental

e

Responsabilidade

Social

2

3º período
DISCIPLINA
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Teórica Prática

Total

Crédito

História da Educação Geral e no Brasil

80

-

80

4

Fundamentos da Educação Infantil

80

-

80

4

Psicologia da Educação e Desenvolvimento

80

-

80

4

Leitura, Produção e Escrita Científica

20

20

40

2

PIP III

80

40

120

6

TOTAL

340

60

400

20

CH

CH

CH

Total

Total

Crédito

I

4º período
DISCIPLINA

Teórica Prática

Literatura Infanto-juvenil e formação do

80

-

80

4

Alfabetização e Letramento

80

-

80

4

Psicologia da Educação e Desenvolvimento

80

-

80

4

Metodologia do Ensino de Arte

20

20

40

2

Fundamentos do Ensino Fundamental

40

-

40

2

PIP IV

80

40

120

6

TOTAL

380

60

440

22

CH

CH

CH

Total

Total

Crédito

Leitor

II

5º período
DISCIPLINA
Planejamento

Educação

Teórica Prática
e

Mediação

60

20

80

4

60

20

80

4

60

20

80

4

Ludicidade e Aplicação no Ensino

60

20

80

4

PIP V

40

40

80

4

Estágio Supervisionado I

40

40

80

4

Didática
Metodologia da Matemática
Metodologia

do

Ensino

de

Língua

Portuguesa

104

TOTAL

320

160

480

24

CH

CH

CH

Total

Total

Crédito

6º período
DISCIPLINA
Educação,

Currículo

e

Teórica Prática
Avaliação

da

40

40

80

4

Metodologia do Ensino de Ciências

60

20

80

4

Metodologia do Ensino de Geografia

60

20

80

4

Optativa I

20

20

40

2

Metodologia do Ensino de História

60

20

80

4

Iniciação Científica

20

20

40

2

Estágio Supervisionado II

40

40

80

4

TOTAL

300

180

480

24

CH

CH

CH

Total

Total

Crédito

Aprendizagem

7º período
DISCIPLINA

Teórica Prática

Gestão Educacional I

20

20

40

2

Educação de Jovens e Adultos

40

-

40

2

Trabalho de Conclusão de Curso

40

-

40

2

Estatística

40

-

40

2

80

40

120

6

Princípios do Trabalho do Pedagogo

40

40

80

4

Estágio Supervisionado III

60

60

120

6

TOTAL

320

160

480

24

CH

CH

CH

Total

Total

Crédito

Pedagogia da Supervisão e Orientação
Escolar I

8º período
DISCIPLINA

Teórica Prática

Gestão Educacional II

40

40

80

4

Seminário de TCC

40

-

40

2
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Avaliação da aprendizagem

40

-

40

2

80

40

120

6

40

-

40

2

Optativa II

40

-

40

2

Estágio Supervisionado IV

60

60

120

6

TOTAL

340

140

480

24

CH

CH

Total

Total

Crédito

40

2

Pedagogia da Supervisão e Orientação
Escolar II
Organização e Prática da educação de
Campo

Núcleo Optativas
CH

DISCIPLINA

Teórica Prática

Optativa I
Língua portuguesa, leitura e produções

Primeiros Socorros na Educação

Direitos Humanos
40

-

Optativa II
Práticas inovadoras com abrangência em
todo o Ensino Fundamental e Educação
Infantil.
A

formação

do

pedagogo

e

suas

possiblidades
Educação Ambiental
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Núcleo PIP
CH

DISCIPLINA

CH

Teórica Prática

PIP I – Pedagogia de Projetos e a Prática
Escolar
PIP II – Recursos de Mídias e Tecnologia
da Educação

CH

Total

Total

Crédito

80

0

80

4

80

0

80

4

80

40

120

6

80

40

120

6

40

40

80

4

360

120

480

24

PIP III – Distúrbios de Aprendizagem e
possibilidades

de

interferências

pedagógicas
PIP

IV

–

Organização

e

Prática

da

Educação Infantil
PIP V – Organização e Prática do Ensino
Fundamental
Total

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA GERAL DO CURSO
INFORMES

CARGA HORÁRIA

Aulas Teóricas

2240 horas

Aulas Práticas

460horas

PIP - Teórico

360 horas

PIP - Prático

120 horas

Estágio Supervisionado

400 horas

Atividade Complementar

200 horas

Total do Curso

3780 horas

Carga horária total convertida em aulas
60 minutos

3250 horas/ aula
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ANEXO 2 - EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS
1º PERÍODO
LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Ementa:
A política educacional no contexto das políticas públicas. História e política.
Perspectivas e tendências contemporâneas das políticas educacionais
expressas nas reformas educacionais, na legislação de ensino e nos projetos
educacionais. Políticas públicas de educação com ênfase na educação básica.
Planos Governamentais.
Sistema Escolar Brasileiro. A escolaridade obrigatória nas constituições
brasileiras. Modalidades especiais de educação. Princípios e finalidades do
Ensino Fundamental. A política educacional no contexto das políticas públicas.
História e política. Perspectivas e tendências contemporâneas das políticas
educacionais expressas nas reformas educacionais, na legislação de ensino e
nos projetos educacionais. Políticas públicas de educação com ênfase na
educação básica.
Bibliografia Básica:
SILVA, C. L. da. Políticas públicas e indicadores para o desenvolvimento
sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010.
BRASIL. LDB Lei de diretrizes e bases da educação nacional: lei
9.394/1996. 2.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010.
SAVIANI, D. Educação brasileira: estrutura e sistema. São Paulo: Autores
Associados, 1998.
Bibliografia Complementar:
PACHECO, J. A. Políticas Curriculares: Referências para Análise. Porto
Alegre: ArtMed, 2011.
CARVALHO, J. S. F. de. Reflexões sobre Educação, Formação e Esfera
Pública. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
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AGRA, W. de M., BONAVIDES, P.; MIRANDA, J. Comentários à Constituição
Federal de 1988. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009.
BACHA, E.; BOLLE, M. de. Novos Dilemas da Política Econômica. Rio de
Janeiro: Grupo GEN, 2011.
FERREIRA

FILHO,

M.

G.

Aspectos

do

Direito

Constitucional

Contemporâneo. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Ementa:
Aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez. A Língua de
Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas
de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais;
Noções de variação. Pratica de Libras: desenvolver a expressão visualespacial. Trata-se de uma breve introdução teórica e prática à aquisição da
língua brasileira de sinais – LIBRAS e ao estudo da gênese da educação de
surdos. São abordados os fundamentos históricos, filosóficos, antropológicos,
epistemológicos, concepções sobre a surdez e suas implicações no âmbito
social e educacional. Elemento constitutivo do conhecimento da surdez:
abordagem sócia antropológica
Bibliografia Básica:
QUADROS, R. M.; CRUZ, C. R. Língua de Sinais: Instrumento de
Avaliação. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
FERNANDES, E. (org). Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2007.
Bibliografia Complementar:
BARRETO, M. Â. de O. C.; BARRETO, F. de O. C. Educação Inclusiva:
Contexto Social e Histórico, Análise das Deficiências e Uso das
Tecnologias no Processo de Ensino-Aprendizagem. São Paulo: Saraiva,
2014.
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ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais.
Porto Alegre: Grupo A, 2015.
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto
Alegre: Artmed, 1997.
SMITH, C.; STRICK, L. Dificuldades de Aprendizagem de A a Z. 2.ed. Porto
Alegre: Grupo A, 2012.
COSENZA, R.; GUERRA, L. Neurociência e Educação. Porto Alegre: Grupo
A, 2011.
1. ANTROPOLOGIA
Ementa:
Antropologia fomenta a indagação cientifica sobre o Universo da Antropologia
Cultural;

além

disso,

discute

a

cultura,

sua

natureza,

conceito

e

desenvolvimento, bem como o etnocentrismo, o relativismo cultural e a forma
como o homem realiza a produção da existência. Noções de Antropologia e
Cultura. Principais conceitos da Antropologia Cultural e a relação com a
educação. Reflexão sobre a diversidade étnico-cultural e suas implicações na
organização escolar. Alternativas pedagógicas centradas na valorização da
diversidade étnico-cultural. Reconhecimento e Diferença. Multiculturalismo e
educação. Políticas de ação afirmativa e educação.
Bibliografia Básica:
MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução.
São Paulo: Grupo GEN, 2012.
LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007.
SILVA, R. M. D. da; SILVA, R. R. D. da.; BENINCÁ, D. (Org.) Educação,
Cultura e Reconhecimento: Desafios às Políticas Contemporâneas. São
Paulo: Grupo GEN 2015.
Bibliografia Complementar:
MARTINS, E. C. de R. Cultura e poder. São Paulo: Saraiva, 2003.
REALE, M. Paradigmas da Cultura Contemporânea. 2.ed. São Paulo:
Saraiva, 2005.
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GUEVARA, A. J. de H. Da sociedade do conhecimento à sociedade da
consciência. São Paulo: Saraiva, 2007.
METCALF, P. de. Cultura e Sociedade . São Paulo: Saraiva, 2014.
BATISTA, S. S. dos S.; FREIRE, E. Educação, Sociedade e Trabalho. São
Paulo: Saraiva, 2014.

2. MÉTODOS

DE

ESTUDOS,

PESQUISAS

E

TECNOLOGIA

EM

EDUCAÇÃO.
Ementa:
Busca-se apresentar as múltiplas dimensões do conhecimento e as
características da produção do conhecimento científico. Aprofundar os critérios
de produção de conhecimento enfatizando o seu aspecto lógico formal.
Orientação no uso das técnicas de pesquisa necessárias para a elaboração do
trabalho de conclusão de curso. Analisar os contextos de produção e
apropriação do saber e a construção das teorias. Introduzir os critérios na
investigação científica em seus aspectos, dialéticos, epistemológicos e
técnicos, bem como, a elaboração de projetos de pesquisa, artigos, seminários
e monografias.
Bibliografia Básica:
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica. São Paulo:
Grupo GEN, 2011.
FERRETTI, C.J. Novas tecnologias, trabalho e educação. Rio de Janeiro:
Vozes, 2013.
MARTINS, J.

S. Projetos de

Pesquisa Estratégias

de Ensino e

Aprendizagem em sala de aula. 2.ed. Campinas: Armazém do Ipê, 2007.
Bibliografia Complementar:
BRUSCATO, W. Quem tem medo da monografia? 2.ed. São Paulo: Saraiva,
2010.
MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais.
3.ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015.
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RODRIGUES, R. M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de
preparação de suas etapas. São Paulo: Grupo GEN, 2007.
AQUINO, Í. de S. Como escrever artigos científicos. São Paulo: Saraiva,
2008.
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
3. LÍNGUA PORTUGUESA I
Ementa:
Estudo da linguagem, língua e fala, tratando dos níveis desta última. Abordar a
leitura e a escrita, fazendo análise crítica de textos, revistas, livros e jornais
com consequente produção e reestruturação dos textos narrativos, descritivos
e dissertativos, numa linha de coesão e coerência, delineando as técnicas da
redação e a revisão gramatical.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, A. F. de A.; ALMEIDA, V. S. R. de. Português básico: gramática,
redação, texto. São Paulo: Grupo GEN, 2003.
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F.P. Para entender o texto: leitura e redação. 16.ed.
São Paulo: Ática, 2002.
ALMEIDA, N. M. Gramática metódica da língua portuguesa. São Paulo:
Saraiva, 2005.
Bibliografia Complementar:
SAUTCHUK, I. Perca medo de escrever. São Paulo: Saraiva, 2007.
NADÓLSKIS, H. Comunicação redacional atualizada. São Paulo: Saraiva,
2007.
MIGUEL, E. S.; PÉREZ, J. R. G.; PARDO, J. R. Leitura na Sala de Aula:
Como ajudar os professores a formar bons leitores. Porto Alegre: Grupo A,
2012.
DIDIO, L. Leitura e produção de textos: comunicar melhor, pensar melhor,
ler melhor, escrever melhor. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
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ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua portuguesa: noções básicas
para cursos superiores. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
4. ÉTICA E CIDADANIA
Ementa:
Ética, Educação e as questões profissionais. Educação e direitos humanos.
Salas de aulas “morais”. Atmosfera sócio moral e resolução de conflitos. O
papel do conflito no desenvolvimento. Conflito entre professor e aluno. A
experiência do professor e do aluno com a atmosfera escolar. Diretrizes para
lidar com a criança difícil. As relações pessoais e interpessoais e as relações
exigidas entre professor e a sua comunidade.
Bibliografia Básica:
MACHADO, N. J. Ética e Educação: Pessoalidade, cidadania, didática,
epistemologia. Cotia: Ateliê Editorial, 2012.
NALINI, J. R. Ética Geral e Profissional. 7.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009.
GOMES, N. L.; ABRAMOWICZ, A. Educação e raça: Perspectivas políticas,
pedagógicas e estéticas. São Paulo: Autêntica, 2010.
Bibliografia Complementar:
CARDELLA, H. P.; CREMASCO, J. A. Ética profissional simplificada. São
Paulo: Saraiva, 2011.
BARSANO, P. R. Ética Profissional. São Paulo: Saraiva, 2014.
MIKLOS, J. Cultura e Desenvolvimento Local: Ética e Comunicação
Comunitária. São Paulo: Saraiva, 2014.
WALSH,

F.

Processos

Normativos

da

Família:

Diversidade

e

Complexidade. Porto Alegre: ArtMed, 2016.
SIQUEIRA JUNIOR, P. H. Direitos Humanos: Liberdades públicas e
cidadania. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

5. PIP I - PEDAGOGIA DE PROJETOS E A PRÁTICA ESCOLAR
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Ementa:
Conceito de projeto. Concepções de trabalho com projetos. Pedagogia de
projetos: estrutura e planejamento. Características de um projeto. A integração
das disciplinas em um projeto. Análise de projetos elaborados e desenvolvidos
em escolas de Educação Básica. Diferenciação entre pedagogia de projetos e
modalidades organizativas
Bibliografia Básica:
MARTINS, J. S. Projetos de Pesquisa: estratégias de ensino e
aprendizagem em sala de aula. Campinas: Armazém do Ipê, 2005.
NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos: Uma Jornada Interdisciplinar
Rumo ao Desenvolvimento das Múltiplas Inteligências. São Paulo: Saraiva,
2009.
GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (orgs.). Pedagogia da práxis. 4.ed. São Paulo:
Cortez, 2004.
Bibliografia Complementar:
HERNÁNDEZ, F. Transgressão e Mudança na Educação: Os Projetos de
Trabalho. Porto Alegre: Grupo A, 2009.
KEELING, R. Gestão de Projetos: uma abordagem global. São Paulo:
Saraiva, 2014.
WARBURTON, R. Gestão de projetos (Série Fundamentos). São Paulo:
Saraiva 2012.
CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; JOHNSON, C. W. Inovação na Sala de
Aula: Como a Inovação Disruptiva Muda a Forma de Aprender. 2.ed. Porto
Alegre: Grupo A, 2012.
NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos: Etapas, Papéis e Atores. São
Paulo: Saraiva 2009.
2º PERÍODO
1. DIDÁTICA GERAL
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Ementa:
Transformação da prática pedagógica: papel da didática. Competências,
habilidades e características do profissional da educação. Componentes do
processo de ensino: objetivos, conteúdos, métodos, procedimentos e
avaliação. Planejamento como processo de organização do ensino. Os tipos de
plano de ensino. Recuperação e avaliação do rendimento escolar. Relação
professor-aluno.
Bibliografia Básica:
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2001.
BIGGE. M. L. Teorias da aprendizagem para professores. São Paulo: EPU,
1977.
MALHEIROS, B. T. Didática Geral. Editora: LTC. Rio de Janeiro, 2012.
Bibliografia Complementar:
WILLINGHAM, D. T. Por Que os Alunos não Gostam da Escola? Respostas
da Ciência Cognitiva para Tornar a Sala de Aula mais Atrativa e Efetiva.
Porto Alegre: Grupo A, 2001.
WEINSTEIN, C. S.; NOVODVORSKY, I. Gestão da Sala de Aula. Porto
Alegre: Grupo A, 2015.
PERISSÉ, G. A Arte de ensinar. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
CARVALHO, J. S. F. de. Reflexões sobre Educação, Formação e Esfera
Pública. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
DEMO, P. Complexidade e aprendizagem: a dinâmica não linear do
conhecimento. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
2.

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Ementa:
Interpreta as relações educação e sociedade e educação e Filosofia. Estudo
das concepções teóricas sobre a educação no discurso sociológico dos autores
clássicos das Ciências Sociais (Marx, Durkheim e Weber) e no discurso dos
autores contemporâneos. Contextualizar sociologicamente e filosoficamente o
surgimento, evolução e contradições do sistema educacional brasileiro.
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Conceitos. O Conhecimento Filosófico: Natureza e Objeto. Fundamentação do
Homem e do Mundo. Elementos históricos da educação e suas diversas
dimensões. A crítica do conhecimento. Correntes Filosóficas, a realidade e
suas implicações pedagógicas. Tendências pedagógicas. A Sociedade. O
Estado. Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho.
Bibliografia Básica:
CHAUI, M. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 2010.
SANTOS, P. A. dos. Fundamentos de Sociologia Geral. São Paulo: Atlas,
2013.
DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e
desigualdade social. São Paulo: Grupo GEN, 2002.
Bibliografia Complementar:
STEGMÜLLER, W. A Filosofia Contemporânea: Introdução Crítica. Rio de
Janeiro: Grupo GEN, 2012.
REALE, M. Paradigmas da Cultura Contemporânea. São Paulo: Saraiva,
2005.
FERREIRA, D. Manual de sociologia. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
GHIRALDELLI JR.; P. Filosofia e História da Educação Brasileira: da
Colônia ao Governo Lula. São Paulo: Manole, 2009.
GHIRALDELLI JR, P.; CASTRO, S. de. A Nova Filosofia da Educação. São
Paulo: Manole, 2014.
3.

LÍNGUA PORTUGUESA II

Ementa:
Linguagem e língua. Níveis de linguagem. O processo da leitura. Leitura e
pseudo leitura. Intertextualidade. Gêneros e tipologia textual. A linguagem
acadêmica. A correção da língua: questões gramaticais. Leitura e interpretação
de textos. Produção textual: escritura e reescritura de diferentes gêneros
textuais. Técnicas de produção de texto
Bibliografia Básica:
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ALMEIDA, N.M. Gramática metódica da língua portuguesa. São Paulo:
Saraiva, 2005.
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F.P. Para entender o texto: leitura e redação. 16.ed.
São Paulo: Ática, 2002.
ALMEIDA, A. F. de A.; ALMEIDA, V. S. R. de Português básico: gramática,
redação, texto. São Paulo: Grupo GEN, 2003.
Bibliografia Complementar:
MASIP, V. Gramática Sucinta de Português. Rio de Janeiro: Grupo GEN,
2011.
MOSS, B.; LOH, V. S.

35 Estratégias para Desenvolver a Leitura com

Textos Informativos. Porto Alegre: Grupo A 2012.
ANDRADE, M. M. de. Dicionário de termos gramaticais. São Paulo: Grupo
GEN, 2009.
ANDRADE, M. M. de. Guia prático de redação: exemplos e exercícios. São
Paulo: Grupo GEN, 2011.
MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental: de acordo
com as atuais normas da ABNT. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
4.

BRAILE

Ementa:
Sistema braile: histórico, métodos de trabalho do sistema braile Utilização do
sistema braile na educação básica utilização do sistema braile na educação
superior A Educação das pessoas com deficiência. Origem do Sistema Braille
e sua importância no processo de emancipação da pessoa com deficiência
visual. O instrumental necessário para a escrita em Braille. Identificação e
representação dos caracteres Braille na leitura e escrita de textos. Introdução à
simbologia matemática. Leitura e transcrição de textos no Sistema Braille
integral.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Grafia Braille para a Língua Portuguesa.
Secretaria Especial de Educação. Brasília: SEESP, 2006.
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BOCK, G. L. K.; SILVA, S. C. Simbologia Braille. Caderno Pedagógico.
Florianópolis: DIOESC, 2013.
MOSQUERA, C. F. F. Deficiência visual. Curitiba: IBPEX, 2009.
Bibliografia Complementar:
BARRETO, M. A. de O. C.; BARRETO, F. de O. C. Educação Inclusiva:
Contexto Social e Histórico, Análise das Deficiências e Uso das
Tecnologias no Processo de Ensino Aprendizagem. São Paulo: Saraiva
2014.
FARRELL, M. Deficiências sensoriais e incapacidades físicas. Porto Alegre:
Grupo A, 2008.
FERRAZ, C. V. Manual dos direitos da pessoa com deficiência. São Paulo:
Saraiva, 2012.
LEITE, F. P. A. Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São
Paulo: Saraiva, 2012.
VALLE, J. W.; CONNOR, D. J. Ressignificando a Deficiência: Da
Abordagem Social às Práticas Inclusivas na Escola. Porto Alegre: Grupo A,
2008.
5-

GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ementa:
Desenvolvimento histórico do conceito de sustentabilidade; Desenvolvimento
Sustentável; Aspectos essenciais da sustentabilidade; Educação Ambiental.
Conceitos de responsabilidade social e ambiental. Atribuições que as escolas
devem assumir para serem reconhecidas como socialmente e ambientalmente
responsáveis. Compreensão e valorização do conceito de responsabilidade
social e ambiental no meio escolar. Reflexão sobre responsabilidade social e
ambiental no Brasil e no mundo.
Bibliografia Básica:
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, Mª. C. F. (edit). Educação ambiental e
sustentabilidade. 2.ed. Barueri: Manole, 2014.
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DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed. São Paulo:
Gaia, 2004.
KOHN, R. Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para Gestão. Rio de
Janeiro: LTC, 2015.
Bibliografia Complementar:
SILVA, C. L. da. Políticas públicas e indicadores para o desenvolvimento
sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010.
PEREIRA, A. C. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio
ambiente. São Paulo: Saraiva, 2008.
ROSA, A. H.; FRACETO, L. F.; MOSCHINI-CARLOS, V. (orgs.) Meio
Ambiente e Sustentabilidade. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
MARIOTTI, H. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que
não se pode fazer. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
FENKER, E. A. et al. Gestão Ambiental: Incentivos, Riscos e Custos. São
Paulo: Grupo GEN, 2015.
5-

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Ementa:
Conceitos e paradigmas históricos da Educação Especial e das propostas de
Educação Inclusiva: Políticas Públicas de Educação no cenário internacional e
nacional. A educação especial, o ensino regular e o atendimento educacional
especializado a partir da política nacional de educação inclusiva e os projetos
políticos pedagógicos. Sujeitos com história de deficiência na educação básica:
questões de currículo e gestão escolar. Processos educativos na escola de
educação

inclusiva:

experiências

em

âmbito

escolar

e não

escolar.

Fundamentos e recursos pedagógicos para inclusão: acessibilidade, tecnologia
assistiva, desenho universal.
Bibliografia Básica:
GENTILI, P. Pedagogia da exclusão. 16.ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e
linguagem: desafios e realidades. 3.ed. São Paulo: Plexus, 2003.
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BARRETO, M. Â. de O. C.; BARRETO, F. de O. C. Educação Inclusiva:
Contexto Social e Histórico, Análise das Deficiências e Uso das
Tecnologias no Processo de Ensino-Aprendizagem. São Paulo: Érica,
2014.
Bibliografia Complementar:
SMITH, C.; STRICK, L. Dificuldades de Aprendizagem de A a Z. Porto
Alegre; Grupo A, 2012.
COSENZA, R.; GUERRA, L. Neurociência e Educação. Porto Alegre: Grupo A
ArtMed, 2011.
FARRELL, M. Deficiências sensoriais e incapacidades físicas. Porto Alegre:
Grupo A ArtMed, 2008.
FARRELL M. Dificuldades de aprendizagem moderadas, graves e
profundas. Porto Alegre: Grupo A ArtMed, 2008.
PACHECO, J. Caminhos para a inclusão: Um guia para o aprimoramento
da equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007.
5-

DIVERSIDADE ÉTNICA-CULTURAL

Ementa:
Tratar os conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade,
diferença. Compreender os grupos étnicos “minoritários” e processos de
colonização e pós-colonização. Políticas afirmativas para populações étnicas e
políticas afirmativas específicas em educação. Populações étnicas e diáspora.
Racismo, discriminação e perspectiva didático-pedagógica de educação
antirracista. Currículo e política curriculares. História e cultura étnica na escola
e itinerários pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras
categorias da diferença. Cultura e hibridismo culturais. As etnociências na sala
de aula. Movimentos Sociais e educação não formal. Pesquisas em educação
no campo da educação e relações étnico-raciais.
Bibliografia Básica:
GOMES, N. L.; ABRAMOWICZ, A. Educação e raça: Perspectivas políticas,
pedagógicas e estéticas. São Paulo: Autêntica, 2010.
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MATTOS, R. A. de. História e cultura afro – brasileira. 2.ed. São Paulo:
Contexto, 2016.
MARTINS, J. S. Projetos de Pesquisa: Estratégias de Ensino e
Aprendizagem em sala de aula. 2.ed. Campinas: Armazém do Ipê, 2007.
Bibliografia Complementar:
SANTOMÉ, J. T. Currículo Escolar e Justiça Social: O Cavalo de Troia da
Educação. Porto Alegre: Grupo A, 2014.
TELLES JUNIOR, G. O povo e o poder. São Paulo: Saraiva, 2014.
BITTAR, C. B. Educação e direitos humanos no Brasil. São Paulo: Saraiva,
2014.
FERRAZ, C. V.; LEITE, G. S. (Coord.) Direito à Diversidade. São Paulo:
Grupo GEN, 2015.
MALHEIRO, E. P. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Grupo GEN, 2014.
5-

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Ementa:
Histórico, objeto e métodos da Psicologia. Relação da Psicologia com as
diversas concepções da Educação nos diferentes momentos históricos.
Escolas psicológicas, suas concepções de desenvolvimento e aprendizagem e
suas implicações na educação.
Bibliografia Básica:
MOREIRA, P. R. Psicologia da educação: interação e identidade. 2.ed. São
Paulo: FTD, 1996.
CARRARA, K. (Org). Introdução á psicologia da educação: seis abordagens.
São Paulo: AVERCAMP, 2004.
SALVADOR,

C.

C.;

MARCHESI,

A.;

PALACIOS,

J.

(Colaboradores).

Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da Educação
Escolar. v.2. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
Bibliografia Complementar:
SANTRONCK, J. W. Psicologia Educacional. Porto Alegre: Grupo A, 2010.
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FREITAS, L. V. de; ALBERTINI, P. Fundamentos de Psicologia: Jung e
Reich, Articulando Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009.
LUBART, T. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Grupo A, 2007.
FLORES-MENDOZA, C.; COLOM, R. (Colabs.). Introdução à Psicologia das
Diferenças Individuais. Porto Alegre: Grupo A, 2006.
MEYRS, D. G. Psicologia. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012.
5-

PIP II – RECURSOS DE MÍDIAS E TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Ementa:
Os limites e as possibilidades do uso das Mídias e das novas tecnologias na
Educação e suas implicações e repercussões na sociedade contemporânea e
na escola. Novas tecnologias da informação e comunicação aplicadas à
Educação. Estudos sobre o uso destes recursos na educação, evolução,
concepções, tendências e metodologias
Bibliografia Básica:
SANTOS, E. Mídias e Tecnologias na Educação Presencial e à Distância.
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
FERRETTI, C. J. et al (orgs.) Novas tecnologias, trabalho e educação: um
debate multidisciplinar. 13.ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 9.ed.
Campinas: Papirus, 2012.
Bibliografia Complementar:
POLIZELLI, D. L. Sociedade da informação: Os desafios da era da
coloração e da gestão do conhecimento. São Paulo: Saraiva, 2012.
KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8.ed.
Campinas: Papirus, 2012.
GÓMEZ, Á. I. P. Educação na Era Digital: A Escola Educativa. Porto Alegre:
Grupo A 2015.
DO VALLE, L. E.L. R.; MATTOS, M. J.V. M. de; COSTA, J. W. Educação
Digital: A Tecnologia a favor da Inclusão. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
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VERAS, M. (Org.) Inovação e métodos de ensino para nativos digitais. São
Paulo: Grupo GEN, 2011.
3º PERÍODO
1. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO GERAL E NO BRASIL
Ementa:
Conceito e concepções da História da Educação. Inter-relações da História da
Educação e sua importância para compreensão da realidade educacional
contemporânea. A história das ideias pedagógicas nos diferentes tempos
históricos e suas implicações para a pedagogia hoje. As práticas educativas
nas sociedades antigas, medievais, modernas e contemporâneas.
A configuração da educação brasileira ao longo dos períodos históricos da
época colonial, imperial e republicana até a atualidade em seus aspectos
políticos, econômicos e sociais. A configuração dos princípios educacionais
brasileiros e as reformas de ensino, no que se refere às influências externas,
sobretudo, europeia no contexto pedagógico nacional no decorrer da história,
bem como a inter-relação desses princípios historicamente constituídos e sua
importância para compreensão da realidade educacional contemporânea e a
formação docente na atualidade.
Bibliografia Básica:
GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (orgs.). História das ideias pedagógicas. 8.ed.
São Paulo: Ática, 1999.
RIBEIRO, M. L. S. História da educação brasileira: a organização escolar.
21.ed. Campinas: Autores Associados, 2011.
GHIRALDELLI JR., P. Filosofia e História da Educação Brasileira: da
Colônia ao Governo Lula. São Paulo, Manole, 2009.
Bibliografia Complementar:
LOPES, J. R. de L. O Direito na História: Lições Introdutórias. 5.ed. São
Paulo: Grupo GEN, 2014.
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SHIGUNOV NETO, A. História da Educação Brasileira: Do Período Colonial
ao Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2015.
SILVA, R. M. D. da; SILVA, R. R. D. da; BENINCÁ, D. (Org.), Educação,
Cultura e Reconhecimento: Desafios às Políticas Contemporâneas. São
Paulo: Grupo GEN, 2015.
BARRETO, F. C.; ROCKENBACK, N. Educação Escolar: Evolução
Histórica, Teorias, Práticas Docentes e Reflexões.

São Paulo: Saraiva,

2014.
CASTRO, C. de M. Os Tortuosos Caminhos da Educação Brasileira:
Pontos de Vista Impopulares. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
1.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ementa:
Visão histórico-social da infância e da família. Fundamentos de uma pedagogia
para a criança. As contribuições de Rousseau, Froebel, Montessori e Freinet no
desenvolvimento de uma pedagogia para a infância. Os fundamentos legais, as
concepções oficiais e os marcos regulatórios da Educação Infantil no Brasil. As
Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e os Referenciais Curriculares
Nacionais para o mesmo nível. Fundamentos do trabalho pedagógico na
Educação Infantil e o cotidiano de uma instituição escolar
Bibliografia Básica:
OSTETTO, L. E. (org). Educação infantil: saberes e fazeres da formação de
professores. 5.ed. Campinas: Papirus, 2013.
TEBEROSKY, A.; COLOMER, T. Aprender a ler e escrever: uma proposta
construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003.
ZABALZA, M. A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Grupo A,
2011.
Bibliografia Complementar:
IMBERNÓN,

F.

Pedagogia

Freinet:

A

atualidade

das

invariantes

pedagógicas. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
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WINNICOTT, D.W. A Criança e o seu Mundo. 6.ed. Rio de Janeiro: Grupo
GEN, 2007.
KISHIMOTO, T. M.; OLIVEIRA-FORMOSINHO, J. Em busca da pedagogia da
infância: Pertencer e Participar. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
SMOLE, K. S. A Matemática na Educação Infantil: Inteligências Múltiplas
na Prática Escolar. Porto Alegre: Grupo A, 2000.
GONZALEZ-MENA, J. Fundamentos da educação infantil: Ensinando
crianças em uma sociedade diversificada. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
1.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO I

Ementa:
A Psicologia do Desenvolvimento Humano como ciência no desenvolvimento
da personalidade do educando. Estruturalismo psicogenético. O processo
educacional e suas implicações na ação pedagógica. Observações para
aplicações práticas. As correntes de aprendizagem nas diversas fases do
desenvolvimento humano. Psicologia Educação e Escolarização. Teorização
Sobre o Processo de Aprendizagem. Desenvolvimento Psicológico e Processos
Educacionais. Fatores Intrapessoais, Socioambientais e Interpessoais do
Processo de Ensino e Aprendizagem. Análise Psicológicas Educativa e
Processo de Ensino e Aprendizagem. A Construção do Conhecimento em Sala
de Aula. A Educação Formal e não Formal. As Práticas Educativas como
Contexto de Desenvolvimento. Avaliação no processo de aprendizagem e de
desenvolvimento
Bibliografia Básica:
DAVIS, C. Psicologia na Educação. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2010.
BARROS; C. S. G. Pontos de psicologia do desenvolvimento. 12.ed. São
Paulo: Ática, 2008.
SALVADOR,

C.

C.;

MARCHESI,

A.;

PALACIOS,

J.

(Colaboradores).

Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da Educação
Escolar. v.2. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
Bibliografia Complementar:
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PAPALIA , D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. Porto Alegre:
Grupo A, 2013.
LUBART, T. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Grupo A, 2007.
SANTRONCK, J. W. Psicologia Educacional. Porto Alegre: Grupo A, 2010.
TORRES, C. V. ; NEIVA, E. R. e colaboradores. Psicologia Social: Principais
Temas e Vertentes. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
SALLES, J. F. de; HAASE, V. G.; MALLOY-DINIZ, L. F. Neuropsicologia do
Desenvolvimento: Infância e Adolescência. Porto Alegre: Artmed, 2016.
1.

LEITURA, PRODUÇÃO E ESCRITA CIENTÍFICA.

Ementa:
Leitura, interpretação e produção de textos. Coesão e coerência textual. Texto
dissertativo de caráter científico. Normas gramaticais usuais (aplicáveis ao
texto). Tipologia textual: resumo, resenha, artigo acadêmico, relatório,
monografia. Referenciação bibliográfica. Oratória: conceito; qualidades do
orador; o público; questões práticas. Recursos audiovisuais: regras básicas
para a produção de um bom visual; recursos visuais mais importantes
(vantagens e desvantagens).
Bibliografia Básica:
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens
qualitativas. São Paulo: EPU, 1996.
FAZENDA, I. (org). Metodologia da pesquisa educacional. 11.ed. São Paulo:
Cortez, 2008.
SANTOS, P. A. dos.; KIENEN, N.; CASTIÑEIRA, M. I. Metodologia da
Pesquisa Social: Da Proposição de um Problema à Redação e
Apresentação do Relatório. São Paulo: Atlas, 2015.
Bibliografia Complementar:
DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo GEN,
2008.
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MIGUEL, E. S.; PÉREZ, J. R. G.; PARDO, J. R. Leitura na Sala de Aula:
Como ajudar os professores a formar bons leitores. Porto Alegre: Grupo A,
2012.
DIDIO, L. Leitura e produção de textos: comunicar melhor, pensar melhor,
ler melhor, escrever melhor. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
MASIP, V. Interpretação de Textos Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2001.
FERREIRA, G. Redação científica: como entender e escrever com
facilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
1.

PIPE III - DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM

Ementa:
Aprendizagem e Educação; O aprender e o não aprender; Distinção entre
obstáculos de aprendizagem e obstáculos de escolarização; Os obstáculos da
aprendizagem; obstáculos de natureza motora e cognitiva; Situação de não
aprendizagem relacionada à atenção, memorização, linguagem, leitura e
cálculo; O papel da Família no processo de aprendizagem. Prevenção,
avaliação e intervenção pedagógica. Possibilidades de intervenção docente.
Bibliografia Básica:
FARRELL M. Dislexia e outras dificuldades de aprendizagem específicas.
Porto Alegre: Grupo A ArtMed, 2008.
CATANIA, A. C. Aprendizagem: Comportamento, Linguagem e Cognição.
4.ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.
ASSAMANN, H. Reencantar a Educação: rumo à sociedade aprendente.
12.ed. Petrópólis: Vozes, 2012.

Bibliografia Complementar:
CASTORINA, J. A. Desenvolvimento Cognitivo e Educação: Processos do
conhecimento e conteúdos específicos. Porto Alegre: Grupo A, 2014.
BARKLEY, R. A.; BENTON, C. M. Vencendo o Transtorno de Déficit de
Atenção/Hiperatividade Adulto. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
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ROTTA, N. T.; OHLWEILER, L.; RIESGO, R. dos S. Transtornos da
Aprendizagem: Abordagem Neurobiológica e Multidisciplinar. Porto
Alegre, Grupo A ArtMed, 2016.
SMITH, C.; STRICK, L. Dificuldades de Aprendizagem de A a Z. 2.ed. Porto
Alegre Grupo A, 2012.
FARRELL, M. Dificuldades de comunicação e autismo. Porto Alegre: Grupo
A ArtMed, 2008.
ZORZI, J. L. Aprendizagem e Distúrbios da Linguagem Escrita: Questões
clínicas e educacionais. Porto Alegre: Artmed Grupo A, 2011.
4º PERÍODO
1.

LITERATURA INFANTO-JUVENIL E FORMAÇÃO DO LEITOR

Ementa:
A formação do leitor e o mediador de leitura. A literatura infanto-juvenil e a
tradição pedagógica. A função da literatura infanto-juvenil. Literatura infantojuvenil: fantasia e exemplaridade. O caminho pedagógico pelas várias facetas
da literatura e o uso das mesmas para formar melhor o leitor.
Bibliografia Básica:
LOIS, L. Teoria e prática da formação do leitor: leitura e literatura na sala
de aula. Porto Alegre: Artmed, 2010.
BARONE, L. M. C. De ler o desejo ao desejo de ler: uma leitura do olhar do
psicopedagogo. Petrópolis: Vozes, 1993.
MIGUEL, E. S.; PÉREZ, J. R. G.; PARDO, J. R. Leitura na Sala de Aula:
Como ajudar os professores a formar bons leitores. Porto Alegre: Grupo A,
2012.
Bibliografia Complementar:
CRYSTAL, D. Pequeno tratado sobre a linguagem humana. São Paulo:
Saraiva, 2008.
MOSS, B.; LOH, V. S. 35 Estratégias para Desenvolver a Leitura com
Textos Informativos. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
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SNOWLING, M. J.; HULME, C. A Ciência da Leitura. Porto Alegre: Grupo A,
2013.
SARAIVA, J. A.; MÜGGE, E. (Colabs.). Literatura na Escola: Propostas para
o Ensino Fundamental. Porto Alegre: Artmed, 2006.
SARAIVA, J. A. Literatura e Alfabetização: Do Plano do Choro ao Plano da
Ação. Porto Alegre: Artmed, 2011.
2.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Ementa:
A construção social da alfabetização. Estratégias da linguagem falada e
aquisição da leitura. O processo de letramento escolar. Métodos de
alfabetização. Linguagem e cultura, alfabetização e letramento, concepções
teóricas de aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita, práticas
linguísticas e formação do leitor e escritor, leitura e alfabetização. A
apropriação da língua escrita, fases de desenvolvimento e relações com a
prática pedagógica.
Bibliografia Básica:
BARBOSA, J. J. Alfabetização e leitura. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2013.
KLEIMAN, A. Os Significados do Letramento. Campinas: Mercado das
Letras,1995.
MALUF, M. R.; CARDOSO-MARTINS, C. Alfabetização no Século XXI:
Como se Aprende a Ler e a Escrever. Porto Alegre: Penso, 2013.
Bibliografia Complementar:
LOIS, L. Teoria e Prática da Formação do Leitor: Leitura e Literatura na
Sala de Aula. Porto Alegre: Artmed Grupo A, 2011.
MORAIS, J. Alfabetizar para a Democracia. Porto Alegre: Grupo A, 2014.
PILLAR, A. D. Desenho e escrita como sistemas de representação. 2.ed.
Porto Alegre: Grupo A , 2012.
SAVAGE, J. F. Aprender a Ler e Escrever a partir da Fônica: Um Programa
Abrangente de Ensino. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
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SARAIVA, J. A. Literatura e Alfabetização: Do Plano do Choro ao Plano da
Ação. Porto Alegre: Artmed, 2011.
3.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO II

Ementa:
Esta disciplina tem como objetivo ressaltar a Psicologia aplicada à educação e
seu papel na formação do professor. A contribuição das teorias do
desenvolvimento e da aprendizagem ao processo ensino-aprendizagem.
Psicologia e ciência; psicologia da educação e seu papel na formação do
professor; psicologia da educação: correntes teóricas; as contribuições das
teorias do desenvolvimento para o processo de ensino aprendizagem.
Bibliografia Básica:
LAJONQUIERE, L. de. De Piaget a Freud: a psicopedagogia entre o saber e
o conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1997.
WECHSLER, S. M. Psicologia escolar: pesquisa, formação e prática. 3.ed.
Campinas: Alínea, 2008.
SALVADOR,

C.

C.;

MARCHESI,

A.;

PALACIOS,

J.

(Colaboradores).

Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da Educação
Escolar. v.2. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
Bibliografia Complementar:
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. Porto Alegre:
Grupo A, 2013.
LUBART, T. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Grupo A, 2007.
SANTRONCK, J. W. Psicologia Educacional. Porto Alegre: Grupo A, 2010.
TORRES, C. V. ; NEIVA, E. R. e colaboradores. Psicologia Social: Principais
Temas e Vertentes. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
DOBSON, D.; DOBSON, K. S. A Psicologia e a Vida. 16.ed. Porto Alegre:
Grupo A, 2010.
4.

METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTE
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Ementa:
Concepções de arte na educação escolar. A educação estética e artística da
criança. Modalidades artísticas na perspectiva interdisciplinar. A criatividade. O
desenho infantil e as etapas do desenvolvimento.

Papel do professor no

planejamento, execução e avaliação de atividades de arte numa perspectiva
interdisciplinar. O conteúdo de arte dentro dos parâmetros curriculares
envolvendo artes plásticas , dança , música, e teatro. Conceito de Arte.
Apreciação estética. Potencial criador. A dupla faceta da Arte na Educação:
como fator integrante e integrador das demais áreas de saber. A Música na
educação. Percepção e expressão em Música. Apreciação musical. Repertório
para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Música e
movimento. Dança como expressão corporal. Cultura lúdica.
Bibliografia Básica:
FERRAZ, M. H. C.; FUSARI, M. F. de R. Metodologia do ensino de arte:
fundamentos e proposições. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2009.
MOMMENSOHN, M.; PETRELLA, P. (orgs). Reflexões Sobre Laban, O
Mestre do Movimento. São Paulo: Summus, 2013.
IAVELBERG, R. Para Gostar de Aprender Arte: Sala de Aula e Formação
de Professores. Porto Alegre: Artmed, 2011.
Bibliografia Complementar:
MARIOTTI, H. de O. Pensando diferente: como lidar com a complexidade,
a incerteza e a ilusão. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
GOULART, L. B. et al. Um Globo em Suas Mãos: Práticas para a Sala de
Aula. 3.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
BARRET, T. A Crítica de Arte: Como Entender o Contemporâneo. Porto
Alegre: Grupo A, 2014.
ZOGBI, E. Criatividade: O Comportamento Inovador como Padrão Natural
de Viver e Trabalhar. São Paulo: Grupo GEN, 2014.
FAINGUELERNT, E. K.; NUNES, K. R. A. Fazendo Arte com a Matemática.
Porto Alegre: Grupo A, 2015.
5.

FUNDAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Ementa:
Análise dos fundamentos políticos, econômicos, sociais, estruturais e
metodológicos intervenientes no Ensino Fundamental, enfatizando a realidade
dos anos iniciais (1º ao 5º ano). Contextualização da formação do professor, do
professor pesquisador e a reflexão sobre conceitos e práticas envolvendo
alfabetização e letramento. Estudo da estrutura do Ensino Fundamental e sua
forma de ser desenvolvido e avaliado .
Bibliografia Básica:
PILETTI, N. Estrutura e funcionamento do ensino fundamental. 26.ed. São
Paulo: Ática, 2007.
SAVIANI, D. Educação brasileira: estrutura e sistema. 10.ed. Campinas:
Autores Associados, 2008.
VICKERY,

A.

Aprendizagem

Ativa

nos

Anos

Iniciais

do

Ensino

Fundamental. Porto Alegre: Grupo A, 2016.
Bibliografia Complementar:
DEMO, P. Complexidade e aprendizagem: a dinâmica não linear do
conhecimento. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
CARVALHO, M. M. de. Inovação: estratégias

e comunidades

de

conhecimento. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; JOHNSON, C. W. Inovação na Sala de
Aula: Como a Inovação Disruptiva Muda a Forma de Aprender. 2.ed. Porto
Alegre: Grupo A, 2012.
PEREIRA, M. F.; CALEGARI, D. Planejamento e estratégia das escolas: o
que leva as escolas a ter alto desempenho. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
BARBOSA, M. C. S.; DELGADO, A. C. C. A Infância no Ensino Fundamental
de 9 anos. Porto Alegre: Artmed, 2012.
6.

PIP IV - ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ementa:
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O currículo na Educação Infantil. Conhecimentos sobre o desenvolvimento
motor, cognitivo, intelectual, afetivo, moral e social da criança e as implicações
pedagógicas para a elaboração, implementação e avaliação de um programa
de educação física. Os hábitos na educação durante os seis primeiros anos de
vida.

Descoberta

do

ambiente

natural

e

sociocultural.

Expressão

e

comunicação. Organização e estratégias educativas. Meios e recursos na
escola. A observação e a avaliação na educação infantil
Bibliografia Básica:
OSTETTO, L. E. (org). Educação infantil: saberes e fazeres da formação de
professores. 5.ed. Campinas: Papirus, 2013.
TEBEROSKY, A.; COLOMER, T. Aprender a ler e escrever: uma proposta
construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003.
ZABALZA, M. A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Grupo A,
2011.
Bibliografia Complementar:
CEPPI, G.; ZINI, M. Crianças, Espaços, Relações: Como Projetar
Ambientes para a Educação Infantil. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
HORN, M. da G. S. Sabores, Cores, Sons, Aromas: A organização dos
espaços na educação infantil. Porto Alegre: Grupo A, 2004.
GLÁDIS, E. K.; CRAIDY, C. M. Educação Infantil: Pra que te quero? Porto
Alegre: Grupo A, 2003.
KINNEY, L.; WHARTON, P. Tornando Visível a Aprendizagem das
Crianças: Educação Infantil em Reggio Emilia. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
AFFONSO, R. M. L.(org.). Ludodiagnóstico: Investigação clínica através do
brinquedo. Porto Alegre: Grupo A, ArtMed, 2012.
5º PERÍODO
1.

PLANEJAMENTO EDUCAÇÃO E MEDIAÇÃO DIDÁTICA

Ementa:
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Transformação da prática pedagógica: papel da didática. Competências,
habilidades e características do profissional da educação. Componentes do
processo de ensino: objetivos, conteúdos, métodos, procedimentos e
avaliação. Planejamento como processo de organização do ensino. Os tipos de
plano de ensino. O sistema de

avaliação do rendimento escolar. Relação

professor-aluno. Compreensão dos diferentes métodos e técnicas de ensino.
Bibliografia Básica:
SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. Compreender e transformar o ensino.
4.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
DALMÁS,

A.

Planejamento

participativo

na

escola:

elaboração,

acompanhamento e avaliação. 15.ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
KUENZER, A.; et al. Planejamento e Educação no Brasil. 8.ed. São Paulo:
Cortez, 2009.
Bibliografia Complementar:
SCHERER, F. O.; CARLOMAGNO, M. S. Gestão da inovação na prática:
como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São
Paulo: Grupo GEN, 2009.
WEINSTEIN, C. S.; NOVODVORSKY, I. Gestão da Sala. Porto Alegre: Grupo
A, 2015.
PERISSÉ, G. A Arte de ensinar. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
COELHO, M. I. M.; COSTA, A. E. B. da A. Educação e a formação humana:
Tensões e desafios na contemporaneidade. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
BRIGHOUSE, T.; WOODS, D. Como fazer uma boa escola. Porto Alegre:
Grupo A, 2010.
2.

METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA

Ementa:
Concepção de Matemática. Função social e política da Matemática. Ensinoaprendizagem de número, do sistema decimal de numeração, do número
fracionário, a medida e o valor no espaço e no tempo. Princípios orientadores
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e a avaliação de livros didáticos. Importância e objetivos do Ensino da
Matemática na Educação Básica. Tendências atuais para o ensino de
Matemática (inclusive para pessoas com necessidades educativas especiais):
pressupostos teóricos, procedimentos e técnicas. Análise e organização de
programas de ensino. Análise e utilização de livros didáticos e paradidáticos. A
importância da matemática no desenvolvimento

continuo do raciocínio das

crianças, portanto a influencia da matemática na formação intelectual do
aprendiz.
Bibliografia Básica:
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Resolução de Problemas nas Aulas de
Matemática: Coleção Mathemoteca - Vol.6 Porto Alegre: Grupo A, 2016.
CARVALHO, D. L. Metodologia do ensino da matemática. 3.ed. São Paulo:
Cortez, 2009.
PANIZZA, M. Ensinar Matemática na Educação infantil e nas séries
iniciais: análise e propostas. Porto Alegre: Artmed, 2006.
Bibliografia Complementar:
SMOLE, K. S.; MUNIZ, C. A. A matemática em sala de aula: Reflexões e
Propostas Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Porto Alegre:
Grupo A, 2013.
MAIO, W. de.; CHIUMMO, A. Fundamentos de Matemática - Didática da
Matemática. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012.
SMOLE, K. S. A Matemática na Educação Infantil: Inteligências Múltiplas
na Prática Escolar. Porto Alegre: Grupo A, 2000.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Materiais Manipulativos para o Ensino das
Quatro Operações Básicas. Coleção Mathemoteca Vol.2.

Porto Alegre:

Grupo A 2016.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Materiais Manipulativos para o Ensino de
Frações e Números Decimais. Coleção Mathemoteca Vol.3. Porto Alegre:
Grupo A, 2016.
3.

METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
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Ementa:
Estudo dos conteúdos de Língua Portuguesa, orientados para as práticas de
leitura e literatura, linguagem oral, produção escrita e conhecimentos
linguísticos. Análise e produção de materiais didáticos e de propostas didáticometodológicas para o ensino do objeto linguístico e literário na educação
infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Avaliação de livros
didáticos Concepções de linguagem e de gramática e os objetivos do ensino de
língua materna. As variedades linguísticas do português falado. Estudo dos
conteúdos e metodologias do ensino de Educação Infantil e Língua Portuguesa
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, através de três grandes temas:
linguagem oral, leitura e escrita. A análise e reflexão sobre a língua.
Elaboração de várias estratégias para compreender a estrutura da língua nas
suas dimensões de linguagem oral, escrita, e produção.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: língua
portuguesa. 2.ed. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 2000.
TEBEROSKY, A.; COLOMER, T. Aprender a Ler e a Escrever: uma
proposta construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003.
MIGUEL, E. S.; PÉREZ, J. R. G.; PARDO, J. R. Leitura na Sala de Aula:
Como ajudar os professores a formar bons leitores. Porto Alegre; Grupo A,
2012.
Bibliografia Complementar:
CRYSTAL, D. Pequeno tratado sobre a linguagem humana. São Paulo:
Saraiva, Grupo A, 2008.
MOSS, B.; LOH, V. S. P. 35 Estratégias para Desenvolver a Leitura com
Textos Informativos. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
AIUB, T. Português: Práticas de Leitura e Escrita. Porto Alegre: Grupo A,
2015.
SOARES, E. P. A Arte de Escrever Histórias. São Paulo: Manole, 2010.
FERREIRA, A. R. Biblioteca no Ambiente Escolar - Comunicação,
Dinâmicas, Organização e Estratégias de Atendimento. São Paulo: Saraiva,
2015.
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4.

LUDICIDADE E APLICAÇÃO NO ENSINO

Ementa:
Estudo histórico e características da ludicidade. A importância da ludicidade
para o profissional da educação. O significado do lúdico como prática cultural.
O lúdico como fonte de compreensão do mundo e o papel na educação infantil.
Concepções e origem dos jogos. O espaço da brinquedoteca. Criação e
confecção de brinquedos: Fundamentos teórico-práticos de procedimentos
psicomotores que estabelecem a mediação e integração entre o agir, sentir e
pensar no desenvolvimento infantil. A ludicidade como instrumento da
expressividade, afetividade e imaginação possibilitando a relação entre a
construção do corpo e a construção da identidade.
Bibliografia Básica:
FONSECA, V. da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto
Alegre: Grupo A, 2011.
RIZZI, L.; HAYDT, R. C. Atividades lúdicas na educação da criança. 7.ed.
São Paulo: Ática, 2004.
BLUMENTHAL, E. Brincadeiras de movimento para a pré escola: uma
contribuição para estimular o desenvolvimento de crianças de 3 a 5 anos.
7.ed. Barueri: Manole, 2005.
Bibliografia Complementar:
VIRGILIO, S. J. Educando Crianças para a Aptidão Física: Uma
Abordagem Multidisciplinar. São Paulo: Manole, 2015.
SANT´ANA, C. A. Arte e Cultura. São Paulo: Saraiva, 2014.
RIBEIRO, O. C. F. Lazer e Recreação. São Paulo: Saraiva, 2014.
BRUSTOLIN, G. M.; LOPES, C. G. Técnicas e Práticas de Lazer. São Paulo:
Saraiva, 2014.
FLEITH, D. de S.; ALENCAR, E. M. L. S. de. (Orgs). Desenvolvimento de
talentos e altas habilidades: Orientação a pais e Professores. Porto Alegre:
Grupo A, 2011.
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5.

PIP V - ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ementa:
Sistema Escolar Brasileiro. A escolaridade obrigatória nas constituições
brasileiras. Modalidades especiais de educação. Princípios e finalidades do
Ensino Fundamental. A organização do ensino fundamental, o currículo e os
parâmetros para o ensino fundamenta. A disciplina, de caráter teórico-prático,
visa articular a partir do eixo Práticas Pedagógicas os conhecimentos
adquiridos

nas

demais

disciplinas

do

curso,

aprofundar

estudos

interdisciplinares e proporcionar a reflexão sobre a prática para uma atuação
do Pedagogo como agente de transformação social na docência, na gestão e
na pesquisa. Esta prática deverá estudar o processo ensino-aprendizagem nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. O trabalho docente: teoria/prática;
conteúdo/método; professor/aluno/conhecimento, bem como a diversidade na
sala de aula e as dificuldades de aprendizagem.
Bibliografia Básica:
CANDAU, V.M. A didática em questão. 28.ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
VICKERY,

A.

Aprendizagem

Ativa

nos

Anos

Iniciais

do

Ensino

Fundamental. Porto Alegre: Grupo A, 2016.
PILETTI, N. Estrutura e funcionamento do ensino fundamental. 26.ed. São
Paulo: Ática, 2007.
Bibliografia Complementar:
SANTOS, E. Série Educação – Currículos: Teoria e Práticas do Currículo.
Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012.
DEMO, P. Complexidade e aprendizagem: a dinâmica não linear do
conhecimento. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
SMOLE, K. S.; MUNIZ, C. A. A matemática em sala de aula: Reflexões e
Propostas Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Porto Alegre:
Grupo A, 2013.
SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. Compreender e transformar o ensino.
4.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
BOYD, D.; BEE, H. A Criança em Crescimento. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
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6. ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Ementa:
Competências e habilidades necessárias à formação de professores para os
anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil. Múltiplas leituras
sobre a práxis educativa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A atuação
do estagiário na escola fundamental – anos iniciais e Educação Infantil. A
instituição escolar dos anos iniciais do Ensino Fundamental: espaço, tempo e
sujeitos. A formação do professor dos anos iniciais. E a educação infantil
Elaboração do roteiro e relatórios de estágio .Apresentação das conclusões em
seminários.
Bibliografia Básica:
ANTUNES, C. Novas Maneiras de Ensinar, Novas Formas de Aprender.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
BIANCHI, A. C. de M. Manual de orientação: estágio supervisionado. 4.ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2013.
BARREIRO, I. M. de F.; GEBRAN, R. A. Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006.
Bibliografia Complementar:
ABRAMCZUK, A. A. A prática da tomada de decisão. São Paulo: Grupo
GEN, 2008.
OLIVEIRA, J. F. de. Profissão líder - desafios e perspectivas. São Paulo:
Saraiva, 2006.
VINYAMATA, E. Aprender a Partir do Conflito: Conflitologia e Educação.
Porto Alegre: Grupo A, 2005.
LA TORRE, S. de. Aprender com os erros. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
PAIM, R.; CARDOSO, V; CAULLIRAUX,

H.; CLEMENTE,

R. Gestão de

Processos: Pensar, Agir e Aprender. Porto Alegre: Grupo GEN, 2011.
6º PERÍODO
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1.

EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM.

Ementa:
Conceito de currículo. Tipos de currículo: currículo oficial, currículo real,
currículo oculto. Fundamentos teóricos do currículo: Filosóficos, Socioculturais,
Legais. Tendências pedagógicas na organização curricular. Estudo dos
princípios, fundamentos e procedimentos do planejamento de ensino, do
currículo e da avaliação, segundo os paradigmas e normas legais vigentes
norteando a construção do currículo e do processo avaliativo no Projeto Político
Pedagógico da escola de Educação Básica.
Bibliografia Básica:
LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. 20.ed. São Paulo: Cortez,
2009.
SANTOS, E. O. dos. (org). Currículos - Teorias e Práticas. Rio de Janeiro:
LTC, 2012.
ALVES, J. F. Avaliação educacional: da teoria à prática. Rio de Janeiro:
Grupo Gen, 2013.
Bibliografia Complementar:
SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: Um novo design para o
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Grupo A, 2003.
ILLERIS, K. Teorias Contemporâneas da Aprendizagem. Porto Alegre:
Grupo A, 2015.
BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de Aula Invertida: Uma metodologia Ativa
de Aprendizagem. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.
MUNHOZ, A. S. Qualidade de Ensino nas Grandes Salas de Aula. São
Paulo: Saraiva, 2016.
SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. Compreender e transformar o ensino.
4.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2010.
2.

METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Ementa:
140

Concepção de Ciências. Função social e política das Ciências. Formação de
conceito. Método Científico. Ensino-Aprendizagem: Terra/Universo, seres
vivos, Matéria e Energia, Saúde. Princípios Orientadores e a avaliação de livros
didáticos.

Didática

do

ensino

de

ciências.

Conteúdos

e

Princípios

metodológicos para o ensino de ciências. Elementos metodológicos para a
análise e intervenção nas práticas educativas. O ensino de ciências nos anos
iniciais.
Bibliografia Básica:
DEMO, P. introdução à metodologia da ciência. 2.ed. São Paulo: Grupo
GEN, 1985.
WARD, H. et al. Ensino de Ciências. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
BRASIL. Ministerio da Educação. Parâmetros curriculares nacionais:
ciências naturais. 2.ed. Brasilia: Secretaria de Educação Fundamental, 2000.
Bibliografia Complementar:
ROSA, A. H.; FRACETO, L. F.; MOSCHINI-CARLOS, V. (orgs.). Meio
Ambiente e Sustentabilidade. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
BOTKIN, D. B.; KELLER, E. Ciência Ambiental - Terra, um Planeta Vivo.
7.ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN , 2011.
MARIOTTI, H. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que
não se pode fazer. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
GONÇALVES, T. V. O.; MACÊDO, F. C. da S.; SOUZA, F. L. Educação em
Ciências e Matemáticas. Porto Alegre: Grupo GEN, 2015.
NUNES, M. A.; APOLINÁRIO, J. C.; GALVÃO, A. L.; COUTINHO, W. (colabs)
Transtornos Alimentares e Obesidade. Porto Alegre: Grupo A, 2006.
DESSEN, M. A.; COSTA JR., Á. L. (Colabs) A Ciência do Desenvolvimento
Humano. Porto Alegre: Grupo A, 2005.
3.

METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA

Ementa:
Geografia e Sociedade. A função social e política do professor de Geografia.
Objetivos de ensino e conteúdos geográficos. A noção tempo-espaço nas
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primeiras séries do 1º grau. Conceitos básicos. Orientação e representação
geográficas. Organização e formas de aprendizagem em geografia. Avaliação e
auto avaliação na prática pedagógica do professor de geografia. Geografia:
conteúdos e conceitos básicos. Geografia na sala de aula. Os pilares básicos
da Geografia. O papel do professor de Geografia. Pedagogia de Projetos como
alternativa para o ensino-aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais
e a Proposta Curricular da Secretaria do Estado de Minas Gerais

para o

ensino da Geografia nas séries iniciais do ensino fundamental. A questão
ambiental e o ensino de Geografia. Avaliação em Geografia.
Bibliografia Básica:
CASTELLAR, S.; VILHENA, J. Ensino de Geografia. São Paulo: Cengage
Learning, 2011.
BRASIL. Ministerio da Educação. Parâmetros curriculares nacionais:
história e geografia. 2.ed. Brasilia: Secretaria de Educação Fundamental,
2000.
REGO, N.; CASTROGIOVANNI, A. C.; KAERCHER, N. A. (Organizadores).
Geografia - Práticas Pedagógicas. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
Bibliografia Complementar:
GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2012.
MARTINS, E. C. de R. Cultura e poder. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
MONTEIRO, E.; MOTTA, A.; RAMAL, A. C. (org.) ,Série Educação - Gestão
Escolar - Perspectivas, Desafios e Função Social. Rio de Janeiro: Grupo
GEN, 2013.
COELHO, M. I. M.; COSTA, A. E. B. A Educação e a formação humana:
Tensões e desafios na contemporaneidade. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
DICKEN, P. Mudança Global: Mapeando as novas fronteiras da economia
mundial. 5.ed. Porto Alegre: Grupo A, 2010.
4.

METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA

Ementa:
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Evolução e princípios da historiografia brasileira. O processo histórico do Brasil.
Abordagem sobre o ensino da História. Organização da prática docente e o
compromisso social e político do professor de História. Avaliação do livro
didático.
História e Educação: relações sociais no grupo de convívio (relação temporal e
espacial). Histórias individuais como partes de histórias coletivas. Modo de
vida de diferentes grupos, em suas manifestações culturais, econômicas,
políticas e sociais. História, aspecto político, sociais, culturais e econômicos.
Formas político-institucionais e organizações da sociedade civil, acontecimento
histórico (localização temporal). Conhecimento histórico como parte do
conhecimento interdisciplinar. Patrimônio sócio-cultural, considerando critérios
étnicos, respeito a diversidade social. O direito de cidadania dos indivíduos,
democracia e luta contra as desigualdades. Organização das famílias, valores,
tabus coletivos, papeis entre os gêneros. Necessidades básicas do ser
humano. Organização urbana, rural, local e nacional. Deslocamento de
populações (migrações {Brasil}). Povos nativos, africanos, (condições de vida
no Brasil) etnia brasileira.
Bibliografia Básica:
CARRETERO, M.; ROSA, A.; GONZÁLEZ, M. F. e colaboradores, Ensino da
história e memória coletiva. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor
qualidade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
BRASIL. Ministerio da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: história
e geografia. 2.ed. Brasilia: Secretaria de Educação Fundamental, 2000.
Bibliografia Complementar:
PARENTE, C. da M. D.; DO VALLE, L. E. R.; DE MATTOS, M. J. V. M. A
Formação de Professores e seus Desafios Frente às Mudanças Sociais,
Políticas e Tecnológicas. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
COMPARATO, F. K. A civilização capitalista: para compreender o mundo
em que vivemos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
GORCZEVSKI, C.; MARTÍN, N. B.. Educar para os Direitos Humanos:
Considerações, Obstáculos, Propostas. São Paulo: Grupo GEN, 2015.
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SILVA, R. M. D. da.; SILVA, R. R. D. da.; BENINCÁ, D. (Org.).Educação,
Cultura e Reconhecimento: Desafios às Políticas Contemporâneas. São
Paulo: Grupo GEN, 2015.
SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: Um novo design para o
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Grupo A, 2003.
BATISTA, S. S. dos S.; FREIRE, E. Educação, Sociedade e Trabalho. São
Paulo: Saraiva, 2014.
5.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Ementa:
O emprego da lógica e da metodologia científica como ferramentas do
conhecimento humano na elaboração de projeto de pesquisa, assim como a
aplicação de recursos e tecnologias de comunicação e de informação em
ambientes virtuais. Inserção e investigação em ambientes educativos formais e
não formais a partir de temas transversais promovendo reflexão a respeito da
sociedade, cultura e educação, formando atitude de pesquisa numa
perspectiva

crítico-reflexiva-investigativa

vinculada

a

EMENTAS

DAS

DISCIPLINAS CURSO e projetos de iniciação cientifica sobre educação em
suas múltiplas dimensões: humanas, materiais, do ambiente físico, da ética e
da estética.
Bibliografia Básica:
CASTRO, A. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Piaget, 2001.
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia
pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Grupo Gen.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar:
BENZECRY, V. S. J.; RANGEL, K. A. Como Desenvolver o Raciocínio
Lógico. 3.ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2008.
AQUINO, Í. de S. Como escrever artigos científicos. 8.ed.

São Paulo:

Saraiva 2008.
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JENSEN, E. Enriqueça o Cérebro: Como Maximizar o Potencial de
Aprendizagem de Todos os Alunos. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2012.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia
científica. 7.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
6.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

Ementa:
Estágio prático nas unidades escolares da rede pública e privada de Ensino
Fundamental, voltado para observação, conhecimento, análise e descrição do
trabalho desenvolvido, através de relatório específico. Serão estabelecidos
planejamentos e sua efetivação a partir dos princípios educacionais, técnicos e
metodológicos estudados, de forma a contemplar as diferentes idades, e o
desempenho do educador diante da realidade, dos recursos e do espaço físico
disponível, garantindo a eficiência do futuro profissional em educação.
Observar e participar do cotidiano da escola junto às tarefas do supervisor e
orientador pedagógico
Bibliografia Básica:
BIANCHI, A. C. de M. Manual de orientação: estágio supervisionado. 4.ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2013.
BARREIRO, I. M. de F.; GEBRAN, R. A. Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006.
MOLL, J. Educação profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo:
Desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
Bibliografia Complementar:
TAILLE, Y. de L. Formação ética: do tédio ao respeito. Porto Alegre: Grupo
A, 2011.
CASTORINA, J. A. Desenvolvimento Cognitivo e Educação: Processos do
conhecimento e conteúdos específicos. Porto Alegre: Grupo A, 2014.
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MARIOTTI, H. de O. Pensando diferente: como lidar com a complexidade,
a incerteza e a ilusão. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
WEBBER,

A.

C.

M.

O

Líder

em

Xeque:

Atitudes

e

Desvios

Comportamentais na Implantação das Mudanças. Porto Alegre: Grupo A,
2012.
MACEDO, L. de. Ensaios Pedagógicos: Como construir uma escola para
todos? Porto Alegre: Grupo A, 2011.
7º PERÍODO

1. GESTÃO EDUCACIONAL I
Ementa:
O trabalho coletivo como princípio do processo educativo. Projeto Político
Pedagógico. Compreender as concepções que fundamentam as Teorias das
Organizações e de Administração Escolar. Compreensão das concepções que
fundamentam a organização do trabalho administrativo-pedagógico. Relações
de poder no cotidiano da escola e suas implicações para o trabalho pedagógico
Bibliografia Básica:
SCHERER, F. O.; CARLOMAGNO, M. S. Gestão da inovação na prática:
como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São
Paulo: Grupo GEN, 2009.
OLIVEIRA, Mª. A. M. (org.) Gestão educacional: novos olhares, novas
abordagens. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
PARO, V. H. Gestão democrática da escola pública. 3.ed. São Paulo: Ática,
2000.
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, J. C.; ÁLVARES, A. C. T.; CAJAZEIRA, J. E. R. Gestão de Ideias
para Inovação Contínua. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Grupo A,
2008.
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WEBBER,

A.

C.

M.

O

Líder

em

Xeque:

Atitudes

e

Desvios

Comportamentais na Implantação das Mudanças. Porto Alegre: Grupo A,
2012.
BERGAMINI, C. W. O líder eficaz. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
JENSEN, E. Enriqueça o Cérebro: Como Maximizar o Potencial de
Aprendizagem de Todos os Alunos. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
BERGAMINI, C. W. Liderança: administração do sentido. 2.ed. São Paulo:
Grupo GEN, 2011.
2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Ementa:
Abordagem teórica multidimensional: histórica, política, social, filosófica,
psicológica, com ênfase na dimensão pedagógica. O legado de Paulo Freire. A
alternativa para o ensino-aprendizagem e possibilidades de reconstrução de
conhecimento. Diretrizes para uma educação de jovens e adultos; o
desenvolvimento real de jovens e adultos, a metodologia usada neste tipo de
aceleração de estudos.
Bibliografia Básica:
DURANTE, M. Alfabetização de adultos: Leitura e produção de textos.
Porto Alegre: Grupo A, 2009.
GADOTTI, M. Pedagogia da práxis. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2004.
SANTOS, E. Currículos: teoria e práticas do currículo. Rio de Janeiro: LTC,
2012.
Bibliografia Complementar:
BENDER,

W.

N.

Aprendizagem

Baseada

em

Projetos:

Educação

Diferenciada para o Século XXI. Porto Alegre Grupo A, 2014.
JARAUTA, B.; IMBERNÓN, F. Pensando no Futuro da Educação: Uma Nova
Escola para o Século XXI. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo GEN,
2008.
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GUEVARA, A. J. de H. Da sociedade do conhecimento à sociedade da
consciência. São Paulo: Saraiva, 2007.
FERREYRA, E. N. A Linguagem Oral na Educação de Adultos. Porto Alegre:
Grupo A, 2011.
3. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Ementa:
Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento de
projetos. Prática profissional assistida. Elaboração de projetos de trabalho.
Identificação de novas tecnologias de gestão. Elaboração e apresentação do
relatório de estágio. Aprimoramento da prática profissional
Bibliografia Básica:
HUBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de
dissertação de mestrado e doutorado. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2004.
ECO, H. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2005.
MARTINS, G.

de A.

Manual

para elaboração

de

monografias

e

dissertações, 3ª edição, São Paulo, Grupo, GEN 2002.
Bibliografia Complementar:
AQUINO, Í. de S. Como escrever artigos científicos. 8.ed. São Paulo:
Saraiva, 2008.
NADÓLSKIS, H. Comunicação redacional atualizada. São Paulo: Saraiva,
2007.
ANDRADE, M. M. de. Dicionário termos gramaticais. São Paulo: Grupo
GEN, 2009.
MEDEIROS, J. B.; ANDRADE, M. M. de. Manual de elaboração de
referências bibliográficas: a nova NBR da ABNT: exemplos e comentários.
São Paulo: Grupo GEN, 2001.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
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4. ESTATÍSTICA
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.
Bibliografia Básica:
CRESPO, A. A. Estatística fácil. 19. Ed. São Paulo: Saraiva 2009.
TRIOLA, M. F. Introdução á estatística. 10. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
CLARK, J.; DOWNING, D. Estatística Aplicada. Série Essencial. 3.ed. São
Paulo: Saraiva, 2010.
Bibliografia Complementar:
LEVINE, D. M.; STEPHAN, D. F.; SZABAT, K. A. Estatística: Teoria e
Aplicações usando MS Excel em Português. 7.ed. Rio de Janeiro: Grupo
GEN, 2016.
DOANE, D. P.; SEWARD, L. Estatística Aplicada à Administração e
Economia. Porto Alegre, Grupo A, 2014.
SARTORIS, A. Estatística e introdução à econometria. 2.ed. São Paulo:
Saraiva, 2013.
BISQUERRA, R.; SARRIERA, J. C.; MARTINEZ, F. Introdução a Estatística.
Porto Alegre: Grupo A, 2014.
MARTINS, G. De A.; TOLEDO, G. L.; FONSECA, J. S. da. Estatística
Aplicada. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
5. PEDAGOGIA DA SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR I
Ementa:
Orientação educacional e supervisão Pedagógica e suas origens. As
atribuições do Orientador Educacional e supervisor pedagógico na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O planejamento em
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Orientação Educacional e supervisão pedagógica e

sua correlação com o

projeto pedagógico da instituição de ensino: planos, projetos e programas.
Identificação dos princípios que regem sua dinâmica de atuação e dos meios
ou técnicas utilizadas na sua realização
Bibliografia Básica:
BARBOSA, M. C. S.; HORN, M. da G. S. Projetos pedagógicos na educação
infantil. Porto Alegre: Grupo GEN, 2010.
URBANETZ, S. T.; SILVA, S. Z. da. Orientação e supervisão escolar:
caminhos e perspectivas. Curitiba: Intersaberes, 2013.
MACHADO, A. M.; AZEVEDO, R.; BRENMAN, I.; CARRASCO, W.;
BANDEIRA, P. 5 atitudes pela educação: orientações para coordenadores
pedagógicos. São Paulo: Moderna, 2014.
Bibliografia Complementar:
EDNIR, M. et al. Mestres da Mudança: Liderar Escolas com a Cabeça e o
Coração. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
HORN, M. da G. S. Sabores, Cores, Sons, Aromas: A organização dos
espaços na educação infantil. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
PERRENOUD, P.; THURLER, M. G.

As Competências para Ensinar no

Século XXI. Porto Alegre: Grupo A, 2002.
ARTMED / PITÁGORAS. O Cotidiano Educacional. Vol. 3. Porto Alegre:
Grupo A, 2003.
KAERCHER, G. E.; CRAIDY, C. M. Educação Infantil: Pra que te quero?
Porto Alegre: Grupo A, 2003.
6-

PRINCÍPIOS DO TRABALHO DO PEDAGOGO

Ementa:
Análise das origens, princípios e fundamentos teórico-metodológicos da
organização do trabalho pedagógico na Escola, principalmente na escola
Pública brasileira, na perspectiva da pedagogia como mediação na formação
humana do educador comprometido politicamente e organicamente associado
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às classes populares na busca de processos educativos direcionados a seus
interesses.
Bibliografia Básica:
FURTADO, N. R. e Colaboradores. Limites: Entre o Prazer de Dizer Sim e o
Dever de Dizer Não. Porto Alegre: Grupo A, 2002.
MELO,

A.

de;

URBANETZ,

S.

T. Organização

e

estratégias

pedagógicas. Curitiba: Intersaberes, 2013.
LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F. de; TOSCHI, M. S. Temas de Pedagogia:
diálogos entre didática e currículo. São Paulo: Cortez, 2012.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, M. M. de. Inovação: estratégias

e comunidades

de

conhecimento. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: Um novo design para o
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Grupo A, 2003.
BERGAMINI, C. W. Competência: a chave do desempenho. São Paulo:
Grupo GEN, 2012.
HENGEMÜHLE,

A.

Desafios

Educacionais

na

Formação

de

Empreendedores. Porto Alegre: Grupo A, 2013.
PERRAUDEAU, M. Estratégias de aprendizagem: Como acompanhar os
alunos na aquisição dos saberes. Porto Alegre: Grupo A, 2009.
7.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

Ementa:
Disciplinas pedagógicas: especificidade, naturezas e interfaces. Relação
teórica e prática na formação e prática pedagógica. Trabalho coletivo. Prática
de ensino. Procedimentos de ensino para a formação de professores no ensino
médio e EJA, Formação docente: competências.
Bibliografia Básica:
HERNÁNDEZ, F. Transgressão e Mudança na Educação: Os Projetos de
Trabalho. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
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BIANCHI, A. C. de M. Manual de orientação: estágio supervisionado. 4.ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2013.
BARREIRO, I. M. de F.; GEBRAN, R. A. Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006.
Bibliografia Complementar:
BLANCHARD, K. Colaboradores. Liderança de Alto Nível: Como Criar e
Liderar Organizações de Alto Desempenho. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
OLIVEIRA, A. de. Estágio, Trabalho Temporário e Trabalho de Tempo
Parcial. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
CHALOT, B. Relação com o Saber, Formação dos Professores e
Globalização: Questões para educação de hoje. Porto Alegre: Grupo A,
2004.
SILVA, L. A. M. G. da (Org.) Mediação de conflitos. São Paulo: Grupo GEN,
2013.
MINICUCCI, A. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais.
São Paulo: Grupo GEN, 2001.
8º PERÍODO
1.

GESTÃO EDUCACIONAL II

Ementa:
A prática do planejamento como intervenção no processo educacional. Fatores
que caracterizam o planejamento de educação. A política educacional em nível
de planejamento participativo. O planejamento educacional como agente de
resposta às necessidades da sociedade brasileira. Proposta alternativas de
educação. Plano Estadual de Educação.
Bibliografia Básica:
OLIVEIRA, M. A. M. (org.) Gestão educacional: novos olhares, novas
abordagens. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
PARO, V. H. Gestão democrática da escola pública. 3.ed. São Paulo: Ática,
2000.
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ARTMED / PITÁGORAS. A Gestão da Escola . Vol. 4. Porto Alegre: Grupo A,
2006.
Bibliografia Complementar:
STAREC, C. Gestão Esratégica de Infromação e Inteligência Competitiva.
São Paulo: Saraiva, 2005.
FIGUEIREDO, J. Liderança: Uma Questão de Competência. São Paulo:
Saraiva, 2011.
ARTMED / PITÁGORAS. O Empreendedorismo na Escola. Vol. 5. Porto
Alegre: Grupo A, 2004.
WOOD JR., T. (Coord.) Mudança organizacional. 5.ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2009.
TACHIZAWA, T.; SCAICO, O. Organização flexível: qualidade na gestão por
processos. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2006.
2.

SEMINÁRIO DE TCC

Ementa:
O eixo central da disciplina é a realização de um trabalho de conclusão de
curso, sob orientação de um professor da
educativo

escolar

e/ou

não

escolar,

de

FPM , com foco no processo
modo

a

contribuir

para o

desenvolvimento de capacidades científicas, artísticas e crítico-reflexivas do
futuro pedagogo.
Bibliografia Básica:
MARTINS, G. de A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e
trabalhos de conclusão de curso. 2.ed. São Paulo: Grupo Gen.
ECO, U. Como se faz uma tese. 23.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar:
PEREIRA, M. G. Artigos Científicos: Como Redigir, Publicar e Avaliar. Rio
de Janeiro: Grupo GEN, 2011.
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GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2012.
ACEVEDO, C. R.; NOHARA, J. J. Como fazer monografias: TCC,
dissertações e teses. 4.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
FERREIRA, G. Redação científica: como entender e escrever com
facilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese: Uma
Abordagem Simples, Prática e Objetiva. 2.ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN,
2014.
3.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Ementa:
Estudo da avaliação como instrumento indispensável para o planejamento e
acompanhamento das ações educativas. As diferentes concepções da
avaliação e suas manifestações na prática. Procedimentos e instrumentos da
avaliação da aprendizagem. Como trabalhar com resultados da avaliação em
sala de aula.
Bibliografia Básica:
RUSSEL, M. K.; AIRASIAN, P. W. Avaliação em Sala de Aula. Porto Alegre:
Grupo A, 2014.
BIGGE; M. L. Teorias da Aprendizagem para professores. São Paulo: EPU,
1977.
LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. 20.ed. São Paulo: Cortez,
2009.
Bibliografia Complementar:
ALVES, J. F. Avaliação Educacional: Da Teoria à Prática. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2013.
SANMARTÍ, N. Avaliar para Aprender. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
PERRENOUD, P. Avaliação. Porto Alegre: Grupo A, 1999.
CASTORINA, J. A. Desenvolvimento Cognitivo e Educação: Processos do
conhecimento e conteúdos específicos. Vol. 2. Porto Alegre: Grupo A, 2014.
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LA TORRE, S. de. Aprender com os erros. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
4.

PEDAGOGIA DA SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR II

Ementa:
Estudo teórico-prático sobre a organização do trabalho pedagógico, sua
relação com a organização do processo de trabalho em geral, sua natureza,
categorias e especificidades. Organização e contextualização do trabalho
pedagógico nos processos de ensino e aprendizagem. A articulação entre a
avaliação e a organização do trabalho pedagógico. Os ambientes educativos
diferenciados. A relação pedagógica com a orientação escolar, como fazer um
trabalho conjunto?
Bibliografia Básica:
URBANETZ, S. T.; SILVA, S. Z. da. Orientação e supervisão escolar:
caminhos e perspectivas. Curitiba: Intersaberes, 2013.
MACHADO, A. M.; AZEVEDO, R.; BRENMAN, I.; CARRASCO, W.;
BANDEIRA, P. 5 atitudes pela educação: orientações para coordenadores
pedagógicos. São Paulo: Moderna, 2014.
HOY, W. K.; MISKEL, C. G.; TARTER, C. J. Administração Educacional:
Teoria, Pesquisa e Prática. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
Bibliografia Complementar:
SILVA, R. M. D. da; SILVA, R. R. D. da; BENINCÁ, D. (Org.) Educação,
Cultura e Reconhecimento: Desafios às Políticas Contemporâneas. São
Paulo: Grupo GEN, 2015.
ILLERIS, K. Teorias Contemporâneas da Aprendizagem. Porto Alegre:
Grupo A, 2015.
APPLE, M. W.; AU, W.; GANDIN, L. A. Educação Crítica: Análise
Internacional. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
CALL, N.; FEATHERSTONE, S. Cérebro e Educação Infantil: Como Aplicar
os Conhecimentos da Ciência Cognitiva no Ensino de Crianças de Até 5
Anos. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
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PEREIRA, M. F.; RIZZATTI, G. Planejamento Estratégico: A Contribuição
da Liderança Organizacional para o Processo de ImplEmenta:ção da
Estratégia. V. 5. São Paulo: Grupo GEN, 2015.
5- ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO DE CAMPO
Ementa:
Antecedentes históricos do movimento da educação do campo. Concepções e
práticas da educação do campo. A educação do campo na atualidade.
Diagnóstico da educação do campo e popular. Movimento popular como escola
de educação. Educação popular como modelo teórico e como prática social.
Refletir sobre a atuação do movimento e da sociedade na articulação teoria e
prática, possibilitando o envolvimento na construção de bases reflexivas sobre
o atual contexto da educação do campo. Vincular a formação teórico-prática do
Educador à dinâmica sócio-histórica das populações do campo. Desenvolver
um trabalho de reflexão e ação sobre o espaço organizacional do campo e da
escola do campo. Possibilitar bases para formação pedagógica interdisciplinar.
Bibliografia Básica:
DEMO, P. (Coord.) Educação Hoje - Gestão Agoindustrial: "Novas"
Tecnologias, Pressões e Oportunidades. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia da educação. 3.ed. São Paulo:
Ática, 2007.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática
educativa. 46.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
Bibliografia Complementar:
RUFINO, L. G. B.; DARIDO, S. C. O Ensino das Lutas na Escola. Porto
Alegre: Grupo A, 2015.
CESNIK, F. de S. Guia do Incentivo à Cultura. São Paulo: Manole, 2010.
BACICH, L.; NETO, A. T.; TREVISANI, F. de M. Ensino Híbrido:
Personalização e Tecnologia na Educação. Porto Alegre: Grupo A, 2015.
LUZZI, D. Educação e Meio Ambiente: uma Relação Intrínseca. São Paulo:
Manole, 2012.
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FORSTER, G. de R. A Privatização das Terras Rurais. São Paulo: Manole,
2003.
5.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV

Ementa:
Disciplinas pedagógicas: especificidade, naturezas e interfaces. Relação
teórica e prática na formação e prática pedagógica. Trabalho coletivo. Prática
de ensino. Procedimentos de ensino para a formação de professores no ensino
médio. Formação docente: competências. Administração de unidades públicas
e privadas: a práxis - leitura crítica reflexiva. Base teórica de procedimentos
técnicos - administrativos - escolares. Vivência da prática administrativa e
pedagógica escolar.
Bibliografia Básica:
BIANCHI, A. C. de M. Manual de orientação: estágio supervisionado. 4.ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2013.
BARREIRO, I. M. de F.; GEBRAN, R. A. Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006.
TAJRA, S. F.; SANTOS, N. dos. Planejamento e Liderança: Conceitos,
Estratégias e Comportamento Humano. São Paulo: Saraiva, 2014.
Bibliografia Complementar::
GHIRALDELLI JR., P. As Lições de Paulo Freire: Filosofia, Educação e
Política. São Paulo: Manole, 2012.
NOGUEIRA, N. R. Projeto Político-Pedagógico (PPP): Guia Prático para
Construção Participativa. São Paulo: Saraiva, 2009.
SANT´ANNA, G. J. Planejamento, Gestão e Legislação Escolar. São Paulo:
Saraiva, 2014.
NOGUEIRA, N. R. Pedagogia dos Projetos: Uma Jornada Interdisciplinar
Rumo ao Desenvolvimento das Múltiplas Inteligências. São Paulo: Saraiva,
2009.
VINYAMATA, E. Aprender a Partir do Conflito: Conflitologia e Educação.
Porto Alegre: Grupo A, 2005.
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OPTATIVAS

Direitos Humanos
Ementa:
Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos
humanos e suas implicações para o campo educacional. Despertando nos
alunos o interesse no debate e na participação em questões relacionadas à
cidadania e à vivência plena dos direitos e deveres.
Bibliografia Básica:
PACHECO, E. M.; MORIGI, V. Ensino Técnico, Formação Profissional e
Cidadania: A Revolução da Educação Profissional e Tecnológica no
Brasil. Porto Alegre: Tekne, 2012.
SILVEIRA, R. M. G. et al. Educação em direitos humanos: fundamentos
teórico-metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária, 2007.
MATTOS NETO, A. J. de.; LAMARÃO NETO, H.; SANTANA, R. R. Direitos
humanos e democracia inclusiva. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
Bibliografia Complementar:
CAZETTA,

U.

Direitos

humanos

e

federalismo:

o

incidente

de

deslocamento de competência. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
MONTEIRO, M. A. C. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e
Direito Interno. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
CASTILHO, R. Direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
MATTOS N, A, J. de.; LAMARÃO NETO, H.; SANTANA, R. R. Direitos
humanos e democracia inclusiva. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
SIQUEIRA JUNIOR, P. H. Direitos Humanos - Liberdades públicas e
cidadania. 4. edição. São Paulo: Saraiva, 2016.
LÍNGUA PORTUGUESA, LEITURA E PRODUÇÕES.
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Ementa:
Aprimorar o estudo da língua portuguesa, tanto na sua oralidade, escrita e
leitura, visando a boa formação do profissional de pedagogia. Releitura dos
principais itens dentro da língua português que mais interferem na caminhada
do educador, como ortografia, pontuação, acentuação, coerência e coesão
textual. , concordâncias. E de forma concomitante estimular a criatividade na
criação de textos para que os profissionais possam realizar isto da mesma
forma em seus locais de atuação.
Bibliografia Básica:
HALMENSCHLAGER, S. E. de L. C. Material Impresso e Gêneros Textuais:
Princípios e Meios de Comunicação para Aprendizagem. São Paulo:
Saraiva, 2015.
ALMEIDA, N. M. Gramática metódica da lingua portuguesa. São Paulo:
Saraiva, 2005.
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F.P. Para entender o texto: leitura e redação. 16.ed.
São Paulo: Ática, 2002.
Bibliografia Complementar:
DEMAI, F. M. Português Instrumental. São Paulo: Saraiva, 2014.
TERCIOTTI, S. Português na prática. São Paulo: Saraiva,2016.
MOYSÉS, C. A. Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva,2016.
MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Redação de Artigos Científicos. Rio de
Janeiro: Grupo GEN, 2016.
PERISSÉ, G. A Arte da Palavra: Como Criar um Estilo Pessoal na
Comunicação Escrita. São Paulo: Manole, 2003.
Primeiros Socorros na Educação
Ementa:
Noções de traumatologia: acidentes mais frequentes na escola e em sala de
aula, primeiros socorros e prevenção.
Bibliografia Básica:
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DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseada em evidências. 3.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
FLEGEL, M.J. Primeiros socorros no esporte. 3.ed. Barueri: Manole, 2015.
FRADSEN, K. Guias de primeiros socorros para estudantes. 7.ed. São
Paulo: Manole, 2002
Bibliografia Complementar:
HEBERT, S.; BARROS FILHO, T. E. P.; XAVIER, R.; PARDINI JUNIOR, A. G.
Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. 4. Ed. Porto Alegre: Grupo
A, 2011.
LEITE; N. M.; FALOPPA, F. Propedêutica Ortopédica e Traumatológica.
Porto Alegre: Grupo A, 2013.
NAYDUCH, D. Nurse to Nurse: Cuidados no Trauma em Enfermagem.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
SBOT. Manual de Trauma Ortopédico. 2. Ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN,
2011.
WHITAKER, I. Y.; GATTO, M. A. F. (orgs.). Pronto-socorro: Atenção
Hospitalar às Emergências. São Paulo: Manole, 2015.
A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO E SUAS POSSIBLIDADES

Ementa:
Fazer uma releitura de todos os caminhos do pedagogo, principalmente na sua
área de coordenação seja pedagógica ou na gestão. As diversas formas de
conduzir uma equipe par aos rumos do sucesso. Interpretar autores que
buscam a formam continuada dos pedagogos focando a importância dos
mesmos dentro de suas comunidades de trabalho, uma vez que deverão estar
preparados para transformar pessoas.
Bibliografia Básica:
URBANETZ, S. T.; SILVA, S. Z. da. Orientação e supervisão escolar:
caminhos e perspectivas. Curitiba: Intersaberes, 2013.
BANDEIRA, P. 5 atitudes pela educação: orientações para coordenadores
pedagógicos. São Paulo: Moderna, 2014.
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OLIVEIRA, J. F. de. Profissão líder: desafios e perspectivas. São Paulo:
Saraiva, 2006.
Bibliografia Complementar:
GARDNER, H. Mentes Que Mudam: A Arte e a Ciência de Mudar as Nossas
Ideias e a dos Outros. Porto Alegre: Grupo A, 2004.
GARDNER, H. Cinco Mentes para o Futuro. Porto Alegre: Grupo A, 2007.
RABECHINI JR., R.; CARVALHO, M. M. de. Fundamentos em Gestão de
Projetos: Construindo Competências para Gerenciar Projetos. 4.ed. São
Paulo: Grupo GEN, 2015.
SILVA, R. M. D. da.; SILVA, R. R. D. da; BENINCÁ, D. (Org.), Educação,
Cultura e Reconhecimento: Desafios às Políticas Contemporâneas. São
Paulo: Grupo GEN, 2015.
MADRUGA, R. Triunfo da Liderança: Práticas, Estratégias e Técnicas
Diárias para Desenvolver Líderes de Alta Performance. 2.ed. São Paulo:
Grupo GEN, 2014.
PRATICAS

INOVADORAS

COM

ABRANGÊNCIA

EM

TODO

O

ENSINO

FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL.

Ementa:
Analisar todas as práticas inovadoras que forem surgindo em todas as áreas da
aprendizagem da Educação infantil e do Ensino Fundamental. Provocar a
experimentação de projetos e avaliação dos mesmos nas citadas áreas. Ênfase
no avanço tecnológico e sua aplicabilidade na sala de aula.
Bibliografia Básica:
PARENTE, C. da M. D.; DO VALLE, L. E. L. R.; DE MATTOS, M. J. V. M. A
Formação de Professores e seus Desafios Frente às Mudanças Sociais,
Políticas e Tecnológicas. Porto Alegre: Grupo GEN, 2008.
BARREIRO; I. M. de F. et al. Prática de Ensino e Estágio Supervisionado na
Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2012.
CUNHA, M. I. da. O bom professor e sua prática. 24.ed. São Paulo: Papirus,
1989.
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Bibliografia Complementar:
GRAY, D. E. Atuação da Mídia: Comunicação de Massa e Interesse
Público. Série Comunicação. Porto Alegre: Grupo A, 2014.
PIVA JR., D. Sala de Aula Digital. São Paulo: Saraiva, 2009.
GÓMEZ, Á. I. P. Educação na Era Digital: A Escola Educativa. Porto Alegre:
Grupo A, 2015.
BUENO, W. da C. (org.) Estratégias de Comunicação nas Mídias Sociais.
São Paulo: Manole, 2015.
BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de Aula Invertida: Uma metodologia Ativa
de Aprendizagem. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2016.

Educação Ambiental
Ementa:
Educação Ambiental: evolução, conceitos, objetivos, princípios básicos, política
Nacional de Educação Ambiental, legislação, órgãos ambientais, e as
modalidades de educação ambiental. A Educação ambiental e seu tratamento
no currículo escolar: transversalidade e as diretrizes nacionais e estaduais.
Fundamentos filosóficos, éticos e morais relacionados à Educação Ambiental,
eco cidadania e da eco educação. Questões ambientais urgentes: resíduos,
água, poluição, energia elétrica, desmatamentos e queimadas. Educação
Ambiental e atitudes efetivas centradas na sustentabilidade dos recursos
naturais. As formas de atuação na educação ambiental em suas diferentes
modalidades (formal, não formal e informal) bem como análise e elaboração de
projetos

aplicáveis

à

educação

ambiental.

O

meio

ambiente

e

a

interdisciplinaridade na prática por meio de eixos norteadores e execução de
práticas de ensino. Prática ecológica: os hábitos gerais a serem mantidos e
alterados no dia-a-dia com vistas à sustentabilidade.
Bibliografia Básica:
BERNA, V. Como fazer Educação Ambiental. São Paulo: Paulus, 2001.
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DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. rev. e ampl.
São Paulo: Gaia, 2004.
PHILIPPI

JR.,

A.;

PELICIONI,

M.

C.

F.

Educação

Ambiental

e

Sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2014.
Bibliografia Complementar:
SATO, M.; CARVALHO, I. Educação Ambiental: Pesquisa e Desafios. Ed.
Artmed. Porto Alegre, 2011.
GHILARDI-LOPES, N. P.; HADEL, V. F.; BERCHEZ, F. Guia para Educação
ambiental em Costões Rochosos. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
NASCIMENTO, L. F.; LEMOS, Â. D. da C. ; MELLO, M. C. A. de. Gestão
Socioambiental Estratégica. Porto Alegre: Bookman, 2011.
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial. 2.ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
FÉLIX, J. D. B.; BORDA, G. Z. (org.). Gestão da comunicação e
responsabilidade socioambiental: uma nova visão de marketing e
comunicação para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Grupo GEN,
2009.
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