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1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO 

 

a) Nome do curso: Licenciatura em Pedagogia 

b) Modalidades de curso: Licenciatura em Pedagogia. 

c) Modalidade de ensino: Presencial. 

d) Titulação: Licenciado em Pedagogia 

e) Número de vagas oferecidas pelo curso: 50 vagas com ingresso anual.  

f) Regime de matrícula: Semestral/por créditos. 

g) Forma de ingresso: ENEM, Processo Seletivo Contínuo (PSC). 

h) Turnos de funcionamento do curso: Noturno. 

i) Tempo de integralização: Mínimo: 5 anos; Máximo: 10 anos. 

j) Carga horária: 3.640 horas. 

k) Local/Endereço de funcionamento: INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

E TECNOLOGIA – ICET, localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 

3863 – Tiradentes – Campus Moysés Israel. Itacoatiara-AM. CEP: 

69.100.000. Telefones: (92) 3305-1181. E-mail: direcaoicet@ufam.edu.br. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia-PPC do Instituto de Ciências 

Exatas e Tecnologia-ICET da Universidade Federal do Amazonas-UFAM, se 

apresenta como um instrumento orientador das ações curriculares com a proposição 

de explicitar a justificativa, os objetivos, bem como os fundamentos teóricos-

metodológicos que norteiam o processo de formação do pedagogo. A matriz curricular 

está organizada em eixos estruturantes obrigatórios e optativos, realçando as práticas 

de ensino, estágios supervisionados, concepções metodológicas do processo de 

ensino-aprendizagem e de avaliação, entre outros aspectos exigidos pela legislação 

vigente.  

No Brasil, o processo de expansão do acesso à educação básica, iniciou 

tardiamente, com destaque a década de 1980, período em que o direito ao acesso à 

escola foi universalizado. O uso reiterado da palavra acesso é justificado na 

perspectiva dos estudos de Ferraro e Machado (2002, p. 217 ), ao destacarem que 

“[...] o problema do acesso não se resolve simplesmente com professores e vagas nas 

escolas [...]”, uma vez garantida, ainda que não a totalidade da população, a presença 

de vagas nas escolas, o que combate o problema da exclusão da escola, nos 

deparamos com a questão da exclusão na escola1, ou seja, a dificuldade de garantir 

que os alunos tenham acesso à escola, aprendam e nela permaneçam, pelo tempo a 

que tem direito. 

A ampliação do acesso à educação básica por camadas da população até então 

excluídas do ambiente escolar reconfigurou as escolas de educação básica. Novos 

desafios se colocaram aos professores dos anos iniciais, entre eles a presença de 

crianças cujos pais não frequentaram a escola, tampouco possuíam acesso aos 

instrumentos da cultura letrada, como os livros, para essas crianças, a escola é um 

mundo novo.  

Além disso, a diversidade social e cultural enfim chegou às instituições de 

educação básica e, paralelamente, todas as mudanças sociais e tecnológicas que o 

despontar do século XXI trouxe consigo. Porém, as escolas brasileiras demoraram a 

perceber sua necessidade de mudança e adaptação, e os maus resultados da 

aprendizagem dos alunos começaram a ser notados, a incomodar e a preocupar 

diferentes segmentos da sociedade. 

A partir da década de 1980 e principalmente na de 1990, ganharam repercussão 

internacional novas proposições relativas à formação inicial e continuada, anunciadas 

como parte da solução da “crise na escola”. Diante do baixo desempenho dos alunos, 

 

1 Para Ferraro e Machado (2002, p.215) “[...] por excluídos da escola entendem-se todos aqueles que, 
devendo frequentar a escola, não o fazem, independentemente de já haver ou não frequentado no 
passado. A categoria dos excluídos na escola compreende todos aqueles que, mesmo estando na 
escola, por ingresso tardio ou por força de sucessivas reprovações e repetências acusam forte 
defasagem (de dois ou mais anos) nos estudos.”  
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os professores e sua formação são considerados parte do problema, e da solução. O 

questionamento da competência profissional dos professores é acompanhado de 

propostas de mudanças na sua formação, e no desenvolvimento de novas propostas 

de formação em serviço que supririam as lacunas da formação inicial e capacitariam 

os docentes a melhor ensinar aos estudantes. 

A crença na má-formação dos professores como principal responsável pela baixa 

qualidade da educação básica brasileira ganha reforço com a divulgação dos 

resultados dos estudantes brasileiros nos rankings educacionais, e coloca-se como 

uma interpretação simplista e equivocada. A qualidade da formação do professor é 

essencial para o sucesso educacional de crianças e jovens, porém, não é o único fator 

implicado nessa equação, sem o investimento em condições de trabalho e 

remuneração adequada, sem o respeito da sociedade e a colaboração da família, é 

pouco provável melhorar a aprendizagem dos alunos das escolas públicas. 

Assim, embora ponderando o alcance da atuação do professor na melhoria da 

qualidade da educação e chamando a atenção para a necessidade de atuação de 

outros agentes sociais, a importância da boa formação do professor para a 

aprendizagem dos alunos é inegável. Formar um bom professor é uma tarefa árdua. 

A formação docente implica a aquisição de diferentes conhecimentos, habilidades e 

atitudes, pois, parafraseando Maria do Céu Roldão2 (2005) “para ser professor é 

preciso saber imenso”.  

Conscientes da impossibilidade de fornecer esse “saber imenso”, mas 

comprometidos com a formação de um professor apto a atuar no contexto social da 

educação brasileira e para intervir nas demandas colocadas para a Educação no 

século XXI, propõe-se o curso de Pedagogia com o objetivo de formar professores 

para a Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e demais modalidades 

e campos de atuação do pedagogo, através de rigorosa fundamentação e exercício 

metodológico, na investigação e atuação no campo educacional/pedagógico. 

Com o intuito de contribuir para a democratização da educação pública de 

qualidade socialmente referenciada, traz-se como eixos norteadores do curso de 

Pedagogia aqui proposto, além dos norteadores presentes na legislação vigente:  

• A articulação complementar e indissociável entre teoria e prática como 

princípio formativo geral, que atravessa todas as disciplinas e modalidades 

de atividades, as vivências escolares e educativas dos licenciandos, futuros 

professores, como forma de possibilitar a ressignificação das práticas 

educacionais e do trabalho docente, assegurando-se a base comum 

nacional, pautada pela concepção de educação como processo 

emancipatório e permanente; 

• A formação do professor pesquisador como profissional capaz de tomar 

a sua própria realidade escolar como objeto de pesquisa, reflexão e análise; 

 

22 ROLDÃO, M. do C. N. Profissionalidade docente em análise: especificidades dos ensinos superior 
e não superior. Nuances: estudos sobre educação. Ano XI, v. 12, n. 13, jan./dez., 2005. Disponível em 
< http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewFile/1692/ 1601>. Acesso em 26 mai. 2018. 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewFile/1692/
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• O reconhecimento da escola como lugar privilegiado da formação inicial 

dos docentes, bem como parceira imprescindível na formação dos futuros 

professores. 

• O uso de metodologias ativas como ensino híbrido, aprendizagem 

baseada em projetos, resolução de problemas e sala invertida; aulas 

dialógicas que promovam debates, trabalhos em grupos e pesquisas; 

apresentação de seminários, oficinas  e estudo de casos de ensino, 

intermediadas ao uso competente das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) com o objetivo de contribuir para a formação de um 

futuro professor mediador de processos de aprendizagem, mediante a 

vivência de um licenciando protagonista, que se comprometa com o 

desenvolvimento de sua formação pessoal e profissional, e torne-se 

qualificado para exercer sua profissão. 

 

Cabe destacar que a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019 que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores 

para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação), avança, em relação as 

Resoluções anteriores, ao definir como fundamentos pedagógicos dos cursos de 

formação de professores: 

 
I - o desenvolvimento de competência de leitura e produção de textos 
em Língua Portuguesa e domínio da norma culta;  
II - o compromisso com as metodologias inovadoras e com outras 
dinâmicas formativas que propiciem ao futuro professor 
aprendizagens significativas e contextualizadas em uma abordagem 
didático-metodológica alinhada com a BNCC, visando ao 
desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de 
problemas, dos processos investigativos e criativos, do exercício do 
trabalho coletivo e interdisciplinar, da análise dos desafios da vida 
cotidiana e em sociedade e das possibilidades de suas soluções 
práticas;  
III - a conexão entre o ensino e a pesquisa com centralidade no 
processo de ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer, 
tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como 
compreender o processo de construção do conhecimento. 

 

Tais orientações são a base da proposta pedagógica do presente PPC.  

No curso de Pedagogia do ICET/UFAM, a prática está presente desde o início 

do curso e permeia toda a formação do licenciando, por meio de atividades que 

ocorrem no interior das disciplinas, mas que partem da observação da realidade e 

coleta de informações nos diferentes ambientes escolares ou em atividades 

supervisionadas de tematização de sala de aula, análise de casos de ensino, 

currículos e de jogos e/ou materiais e livros didáticos; ampliando o estágio e 

colocando-o em uma dimensão de reflexão e tematização que possibilita a 

apropriação de conhecimentos diversos. 
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Cabe destacar que, mesmo respeitando a organização dos cursos em disciplinas 

e créditos, prática adotada na Universidade Federal do Amazonas, buscar-se-á, no 

curso de Pedagogia, propiciar aos futuros professores uma experiência 

transdisciplinar e integrada. Exemplo dessa perspectiva é a presença de componentes 

de prática curricular em várias disciplinas de um único período, permitindo ao 

estudante, com coordenação dos professores do curso, olhar a realidade de forma 

holística. 

 A Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019 traz como um de seus 

princípios norteadores a importância da articulação entre teoria e prática para além do 

modelo aplicacionista e propedêutico, enfatizando a necessidade de uma articulação 

mais integrada entre os conteúdos específicos, os conteúdos pedagógicos e a prática 

docente, como podemos ler no Artigo 7º, incisos V, VII, VIII e IX: 

 
V - atribuição de valor social à escola e à profissão docente de modo 
contínuo, consistente e coerente com todas as experiências de 
aprendizagem dos professores em formação; 
VII - integração entre a teoria e a prática, tanto no que se refere aos 
conhecimentos pedagógicos e didáticos, quanto aos conhecimentos 
específicos da área do conhecimento ou do componente curricular a 
ser ministrado;  
VIII - centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o 
planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de 
professores ou coordenadores experientes da escola campo do 
estágio, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  
IX - reconhecimento e respeito às instituições de Educação Básica 
como parceiras imprescindíveis à formação de professores, em 
especial as das redes públicas de ensino; 

 

Nesse sentido, a orientação do PPC aqui proposto é, como afirmam Rodrigues 

e Lüdke (2010, p.43), amparadas em Canário (2001) e Tardif (2007), que o curso de 

Pedagogia, no “vaivém”  entre os espaços da universidade e da escola, proporcione 

uma efetiva articulação entre os saberes teóricos e os saberes da experiência, 

habilitando o futuro professor a lidar com os diferentes conhecimentos, construídos 

em diferentes lugares.  

Os conteúdos e estratégias desenvolvidas, em cada disciplina, visam formar um 

profissional comprometido com os resultados da ação docente na sala de aula, na 

escola e na gestão educacional, tomando decisões pedagógicas com base em 

evidências, como preconizado no inciso IX, artigo 8, da Resolução CNE/CP 02/2019.   

No que se refere a gestão escolar, uma mudança importante trazida pela 

Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, contemplada neste PPC, é a 

inclusão de quatrocentas horas de aprofundamentos de estudos nesse campo, além 

das três mil e duzentas horas previstas para o curso. 

Pretende-se assim, oferecer ao egresso do curso de Pedagogia do ICET/UFAM 

saberes, competências e habilidades para atuar na Educação Infantil, nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e na Gestão Escolar, com o objetivo de responder a 

demanda urgente de melhorar a formação dos professores e, consequentemente, a 
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aprendizagem das crianças, jovens e adultos que se encontram nas escolas de 

educação básica do município de Itacoatiara e adjacências. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) tem como uma de suas principais 

e históricas missões institucionais o contínuo desenvolvimento de ações voltadas para 

a melhoria da Educação no Estado, desafio que vem sendo enfrentado por aqueles 

que reconhecem a relevância social e o papel das licenciaturas na consecução deste 

objetivo. Nesse contexto, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), iniciou 

suas atividades no Município de Itacoatiara no ano de 2007, com a oferta de cinco 

cursos de graduação, dentre eles dois cursos de Licenciatura em Ciências voltados 

para a formação de professores de ciências em Matemática e Física, e Biologia e 

Química. 

É importante destacar que um levantamento de dados realizado no ano de 2012 

nas cinco escolas que ofereciam o Ensino Médio na zona urbana de Itacoatiara, 

apontou que, dos 15 professores que lecionavam a disciplina de Química, apenas 4 

eram formados na área em cursos oferecidos pelo PARFOR. A situação da disciplina 

de Física era ainda mais grave, dos 14 professores identificados ministrando essa 

disciplina, nenhum possuía formação na área, seja em curso de licenciatura ou mesmo 

bacharelado em Física. 

Hoje pode-se afirmar que o Município de Itacoatiara dispõe de professores 

habilitados para ministrar, com qualidade, aulas nas disciplinas de Física, Química, 

Biologia e Matemática. 

Porém, a atuação do ICET/UFAM nas escolas de Itacoatiara seja na formação 

de professores, seja nas atividades de extensão, despertou o questionamento sobre 

como e onde estão sendo formados os professores para atuar na educação infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental, já que o município de Itacoatiara não dispõe de 

cursos permanentes de graduação em Pedagogia nas universidades públicas que 

nele atuam.  

Dados obtidos no sítio do Inep3 revelam que 37,5% dos professores que atuam 

na educação infantil (creche e pré-escola) não tem curso superior, assim como 21,7% 

dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental e 30,8% dos 

docentes que lecionam nos anos finais do ensino fundamental. 

A formação recebida pelos professores que ministram aulas na educação infantil 

e nas séries iniciais é de suma importância, dada a fase do desenvolvimento em que 

se encontram seus alunos, some-se a isso a já reconhecida importância do papel do 

professor em relação as possibilidades de aprendizagem do aluno (OCDE, 2006). 

A importância do professor para a aprendizagem do aluno é uma realidade difícil 

de contestar, segundo o estudo “ Professores são importantes: atraindo, 

 

3 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
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desenvolvendo e retendo professores eficazes” (OCDE, 2006, p.12)4 há inúmeras 

pesquisas indicando que “ [...] a qualidade dos professores e a de seu ensino são os 

fatores sensíveis a políticas mais importantes no resultado dos estudantes [...]”, assim, 

formar bons professores, ajuda-los a desenvolver-se profissionalmente, oferecendo 

boas condições de trabalho e remuneração são fatores que certamente contribuem 

para a melhoria da educação. 

Darling-Hammond (2014) após a revisão de pesquisas realizadas nos últimos 30 

anos confirma que a formação do docente e suas qualificações é um dos fatores mais 

importantes na aprendizagem dos alunos e que a qualificação dos professores influi 

substancialmente no aprendizado dos estudantes. 

Trazer o curso de Pedagogia para o município de Itacoatiara é um desejo antigo 

dos professores da área de educação e uma demanda que encontra apoio na 

sociedade itacoatiarense. Nos anos de 2013 e 2014, foi realizada uma enquete junto 

as escolas municipais e estaduais e na comunidade reunindo mais de 3.000 (três mil) 

assinaturas de pretendentes para cursar o magistério superior em Pedagogia em 

Itacoatiara5. 

Dentre as competências necessárias para uma atuação eficiente e 

comprometida com a realidade, é essencial para o professor conhecer realidade dos 

alunos, da comunidade e o papel da escola na formação de cidadãos. Nessa direção, 

cabe um recorte da realidade educacional do município de Itacoatiara a partir dos seus 

indicadores educacionais que justifica o investimento da União em um novo curso de 

Pedagogia. 

 

2.1 Caracterização do Município de Itacoatiara6 a partir dos Indicadores 

Educacionais. 

O município de Itacoatiara possui 141 escolas públicas que atendem a 

aproximadamente 30.947 alunos. 

O IDEB da rede pública de ensino de Itacoatiara para os anos iniciais evoluiu de 

2,6, em 2005, para 5,7, em 2017, ultrapassando a meta estipulada de 4,2. Já nos anos 

finais, o IDEB evoluiu de 2,8 em 2005, para 4,9 no ano de 2017.  

 

4 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS (OCDE). 
Professores são importantes: Atraindo, desenvolvendo e retendo professores eficazes. São Paulo: 
Moderna, 2006.relatório “Estatísticas dos Professores no Brasil” (Brasil, 2003) 

5 Levantamento coordenado pela professora Heloiza Chaves Pinto com participação dos professores 
Fabrício Valentim, Nayana Teles e Fabiane Garcia nos anos de 2013 e 2014.  

6 Todos os dados que fundamentara a análise dos Indicadores Educacionais do Município de Itacoatiara 
foram obtidos no sítio Qedu.org.br. Disponível em: https://www.qedu.org.br/cidade/3106-
itacoatiara/aprendizado. Acesso 10 mai. 2019. 

https://www.qedu.org.br/cidade/3106-itacoatiara/aprendizado
https://www.qedu.org.br/cidade/3106-itacoatiara/aprendizado
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Apesar do significativo avanço, os indicadores de aprendizagem das escolas 

públicas seguem preocupantes. Tomando o indicador Taxa de Rendimento (2017) e 

considerando as escolas públicas das zonas urbana e rural, a taxa de aprovação dos 

anos iniciais é de 95,9%, a dos anos finais é de 94,7% e do ensino médio 86,6%. 

Embora promissores, esses resultados são mitigados se considerarmos a 

preocupante taxa de distorção idade-série, principalmente nos anos finais e ensino 

médio. Nos anos finais a taxa é de 31%, ou seja, para cada 100 alunos, 31 estavam 

com atraso escolar de dois anos ou mais. Já no ensino médio, a taxa de distorção é 

de 46%, ou seja, para cada 100 alunos, 46 estavam com atraso escolar de dois anos 

ou mais. 

Outro indicador útil para a análise da situação escolar das escolas públicas do 

município de Itacoatiara são os indicadores de aprendizagem de português e 

matemática. Nos anos iniciais, teremos uma média de proficiência de 207,70 para 

Português e 219,63 para Matemática, ainda bem distantes do ideal. Quadro 

semelhante encontramos nos anos finais do ensino fundamental, no qual a média de 

proficiência para a disciplina Português é de 259,08, e para Matemática a média de 

proficiência é de 249,88. 

No que se refere ao nível de proficiência, de acordo com o número de pontos 

obtidos na Prova Brasil, os alunos são distribuídos em 4 níveis em uma escala de 

proficiência: Insuficiente, Básico, Proficiente e Avançado7. Voltando aos resultados 

dos alunos itacoatiarenses, apenas 44% dos alunos do 5º ano estão classificados nos 

níveis avançado e proficiente na disciplina de Português, e apenas 31% dos do 9º ano 

alcançaram o nível ideal de aprendizagem nessa disciplina. 

A realidade na disciplina de Matemática é ainda mais preocupante. De todos os 

alunos avaliados no 5º ano, apenas 31% encontram-se nos níveis avançado e 

proficiente, no 9º ano, só 11% dos alunos avaliados alcançaram os níveis ideais de 

aprendizagem. 

Embora as avaliações citadas ocorram no início e no fim do Ensino Fundamental 

II, é plausível concluir que essa defasagem de conhecimentos irá afetar 

significativamente o desempenho desses alunos no ensino médio, e posteriormente, 

na educação superior. Assim, investir nos cursos de licenciatura é essencial para 

mudar esse dramático quadro, o que justifica o investimento da Universidade Federal 

do Amazonas na abertura de um curso de Pedagogia. 

 

7 O portal QEdu oferece uma análise dos níveis de proficiência dos alunos a partir das notas obtidas na 
Prova Brasil. Segundo o portal QEdu “Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em pontos 
numa escala (Escala SAEB). Discussões promovidas pelo comitê científico do movimento Todos Pela 
Educação, composto por diversos especialistas em educação, indicaram qual a pontuação a partir da 
qual pode-se considerar que o aluno demonstrou o domínio da competência avaliada. Decidiu-se que, 
de acordo com o número de pontos obtidos na Prova Brasil, os alunos são distribuídos em 4 níveis em 
uma escala de proficiência: Insuficiente, Básico, Proficiente e Avançado.” Disponível em: 
https://academia.qedu.org.br/como-usar/navegue-no-qedu/distribuicao-por-niveis-de-proficiencia/. 
Acesso em 10 mai. 2019. 

https://academia.qedu.org.br/como-usar/navegue-no-qedu/distribuicao-por-niveis-de-proficiencia/
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2.2 A docência na rede municipal de ensino de Itacoatiara. 

 

A rede municipal de ensino de Itacoatiara possui 1431 funções docentes na 

educação básica.  

Para compreender a forma como a docência se desenvolve na rede municipal 

de ensino de Itacoatiara e seus principais desafios, buscou-se conhecer o quantitativo 

de professores que compõem esse universo, sua distribuição nas etapas da educação 

básica e a formação desses professores. Tais informações oferecem indicativos para 

se pensar quais desafios os professores enfrentam, a necessidade de formação e 

quais ações direcionadas aos professores são necessárias para a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. 

A distribuição desses professores por etapa de ensino e localização da escola é 

apresentada na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Distribuição dos docentes da rede municipal de ensino de Itacoatiara por etapa e 
localização da escola (ano base 2018) 

 

 Zona Urbana Zona Rural 

Educação infantil 150 70 

Creche  40 0 

Pré-escola 110 70 

Ensino 
Fundamental Anos 

Iniciais 
248 204 

Ensino 
Fundamental Anos 

Finais 
70 397 

Fonte: InepData.gov.br 

 

No que se refere ao percentual de docentes com curso superior, verifica-se que 

a rede municipal de ensino é a mais problemática. Na educação infantil o percentual 

de docentes com curso superior gira em torno de 65% na creche e pré-escola, 76,1% 

nos anos iniciais e 56,7 nos anos finais. Pode-se inferir que a ausência do curso 

superior em Pedagogia no município contribui para a falta de professores com 

habilitação adequada para lecionar nas escolas, principalmente as municipais. 

 

Quadro 1 – Percentual de docentes com curso superior por etapa/modalidade de ensino 



16 

 

 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais 

 

Um desdobramento da informação oferecida no quadro 1 é a adequação da 

formação dos professores. O indicador de adequação da formação do docente da 

educação básica classifica os professores considerando sua formação acadêmica e 

a(s) disciplina(s) que lecionam. Parte da premissa de que a qualidade do ensino 

oferecido nas escolas está relacionada à formação do docente. 

Segundo a Nota Técnica n◦ 020/2014 (BRASIL/INEP, 2014), as categorias de 

adequação da formação dos docentes em relação à disciplina que lecionam são 

classificadas em 5 grupos, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Categorias de adequação da formação docente (2017) 

 

Grupo Descrição 

1 Docentes com formação superior de licenciatura na mesma disciplina que 
lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina com curso de complementação 
pedagógica concluído 

2 Docentes com formação superior de bacharelado na disciplina correspondente, 
mas sem licenciatura ou complementação pedagógica.  

3 Docentes com licenciatura em área diferente daquela que leciona, ou com 
bacharelado nas disciplinas da base curricular comum e complementação 
pedagógica concluída em área diferente daquela que leciona.  

4 Docentes com outra formação superior não considerada nas categorias 
anteriores. 

5 Docentes que não possuem curso superior completo. 

Fonte: Inep/Nota Técnica №020/2014 

  

No município de Itacoatiara, considerado o total de professores da rede pública 

(municipal e estadual) e o nível de ensino, observa-se no quadro abaixo: 

 

Localização Dependência 
Administrativa 

Percentual de Funções Docentes com curso superior por 
etapa/modalidade de ensino 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino 
Médio 

Total Creche Pré-
Escola 

Total Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Total Municipal 64,9 65,9 64,6 66,6 76,1 56,7 -- 

Total Estadual -- -- -- 98,3 96,6 98,9 98,8 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
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Quadro 3 – Percentual de docentes da rede pública de ensino de Itacoatiara por grupo de 
adequação da formação docente 

 

Educação Infantil 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

39,8 0,4 13,1 13,1 33,6 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

50,7 0,0 14,2 10,1 25,0 

Ensino Fundamental Anos Finais 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

21,2 0,0 42,2 4,2 32,4 

Ensino Médio 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

72,7 0,9 25,6 0,4 0,4 

Fonte: https://www.qedu.org.br 

 

Na Educação Infantil o maior percentual de professores, 39,8%, compõem o 

grupo 1, ou seja, são docentes com formação superior de licenciatura na mesma 

disciplina que lecionam, o segundo maior percentual de docentes encontra-se no 

grupo 5, ou seja, 33,6% dos professores que atuam na educação infantil não possuem 

curso superior completo, o que denota a urgente necessidade de se investir em cursos 

de Pedagogia para atender a esse público. 

Já no Ensino Fundamental Anos Iniciais, o maior percentual de professores 

encontra-se no grupo 1, seguido do Grupo 5, ou seja, 25% dos professores da rede 

pública atuam educando crianças sem ter formação para isso. Realidade semelhante 

se apresenta no Ensino Fundamental Anos Finais, 42% dos docentes não possuem 

licenciatura na área na qual lecionam e 32,4% não possuem curso superior completo. 

A posição do Ensino Médio, quando considera-se a adequação da formação 

docente é a mais confortável, 72,7% dos professores tem formação na área em que 

atuam e 25,6% atuam em área diferente de sua formação. 

Diante desses dados é plausível argumentar a necessidade de oferecer cursos 

de formação de professores no município de Itacoatiara, com o intuito de atender a 

essa demanda.  
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3. OBJETIVOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

3.1. Objetivo geral 

Formar professores para a Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, Gestão e demais modalidades e campos de atuação do pedagogo 

através de rigorosa fundamentação e exercício metodológico, na investigação e 

atuação no campo educacional e pedagógico.  

 

3.2. Objetivos específicos  

• Reconhecer a instituição educativa como organização complexa na função de 

promover a educação para a cidadania;  

• Compreender a realidade através da reflexão sobre os fatores políticos, 

filosóficos, econômicos e socioculturais que a influenciam, de forma a favorecer a 

compreensão da dinâmica social e de suas interveniências com o processo 

educativo;  

• Planejar, implementar e avaliar projetos educacionais e pedagógicos; 

• Investigar a realidade educacional, identificando problemas socioculturais e 

educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva, considerando a 

complexidade da realidade, com vistas a contribuir para superação de exclusões 

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

• Compreender quem é o seu aluno, como ele aprende e se desenvolve e 

planejar as intervenções pedagógicas necessárias para garantir que o estudante 

esteja alfabetizado ao final dos anos iniciais e possa incorporar-se à cultura do 

grupo em que vive de forma ativa.  

• Desenvolver conhecimentos e o domínio dos conteúdos específicos 

ensinados nas etapas da educação básica, prioritariamente Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, assim como das didáticas a eles associados, 

bem como o desenvolvimento de habilidades para a condução dos demais 

aspectos implicados no trabalho coletivo da escola. 

• Constituir grupos de estudo, reflexão, desenvolvimento de materiais e 

projetos, voltados para a produção e dinamização do conhecimento e estruturas 

metodológicas do campo educacional/pedagógico,  

• Compreender as políticas públicas relacionadas à educação e suas 

implicações práticas;  

• Contribuir para o desenvolvimento dos saberes e competências pedagógicas 

teórico-práticas constituintes do processo educativo, no intuito de possibilitar ao 

pedagogo a compreensão e atuação nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem dos estudantes, numa perspectiva de formação das múltiplas 

dimensões humanas;  

• Promover a equidade e inclusão, atuando com ética e compromisso, com 

vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária e que supere as 

exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas e políticas.  
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4. MARCO REFERENCIAL – CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

4.1. Diagnóstico da área no país e no quadro geral de conhecimentos 

No limiar do novo século, a Base Nacional Comum Curricular representa um 

marco de profundas mudanças estruturais em todo o sistema de educação do país. 

Referenciada desde a Constituição Federal de 1988, pontuada na LDB de 1996 e no 

Plano Nacional de Educação de 2014, e finalmente homologada em dezembro de 

2019, a BNCC é um documento normativo que expressa o compromisso com a 

promoção de uma educação integral e estabelece o conjunto de aprendizagens 

essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, 

têm direito.  

Posterior ao incremento da base, seria consequente a necessidade de 

alinhamento de outras políticas e ações, primordialmente aquelas referentes à 

formação de professores, as novas orientações, uma vez que as aprendizagens 

essenciais, previstas na BNCC-Educação Básica, devem ser garantidas aos 

estudantes, para o alcance do seu pleno desenvolvimento, e requerem o 

estabelecimento das pertinentes competências profissionais dos professores.  

Nesta intenção que a Resolução CNE/CP Nº. 2, de 20 de dezembro de 2019, 

definindo Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores 

para a Educação Básica e instituindo a Base Nacional Comum para a Formação Inicial 

de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), trouxe mudanças significativas 

na concepção e nos processos curriculares da formação inicial do Pedagogo.  

A partir desta resolução, um novo perfil do Pedagogo é requerido, pois as novas 

diretrizes apontam para uma nova concepção de formação e de configuração, 

organização, sinalizando para novas áreas de conhecimentos, conceitos, temas; 

orientando para a superação da perspectiva disciplinar; e da ruptura entre teoria e 

prática; devendo os Cursos de Pedagogia recompor seus componentes, eixos, 

estruturas teóricas, metodológicas e práticas, na composição de uma nova proposta 

curricular, ou seja, formação na Educação Infantil, formação nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e na gestão escolar. Tais áreas de atuação do Pedagogo 

correspondem a uma concepção de atividade docente, as quais compreendem, as 

atividades de planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação, 

de atividades e projetos próprio do setor da Educação, compreendendo tanto as 

experiências escolares como não-escolares, em conformidade com a Lei nº. 9394/96, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - em especial os Artigos 61 a 64, que dispõem sobre a formação de 

profissionais da Educação.    

É uma especificação que surge de diversos movimentos e processos 

organizados, dos educadores e dos fóruns de formulação da LDB e das Diretrizes 

Curriculares, orientados pela necessidade de reorientar a atuação do educador de 

crianças, dos Anos Iniciais e, também da Educação Infantil. Colocada como 

obrigatoriedade, atendendo as indicações da LDB, a Educação Infantil exige a 

definição do novo campo de conhecimentos e de estruturas de atuação profissional, 
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de fundamentação e prática pedagógica, voltadas para atender a formação da criança 

de 0 a 5 anos. A obrigatoriedade posta pela LDB de 1996, da ampliação do Sistema 

de Ensino para a Educação Infantil, deve ser compreendida no contexto das 

mudanças políticas e jurídicas processadas especialmente a partir da década de 

1980, as quais engendram programas públicos e legislações especiais dirigidos para 

a infância; legislações que tem como marco principal o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Nesse sentido, entende-se que o direito à educação sistemática da criança de 0 

a 5 anos corresponde a avanços qualitativos para a formação da cidadania, através 

da intervenção pedagógica em diferentes dimensões do desenvolvimento, 

aprendizagem e socialização infantil, sobretudo no sentido de proporcionar uma 

educação integral, que possibilite vivências de desenvolvimento físico, psicológico, 

social e cognitivo, como orienta o Art. 29 da LDB 9394/96. As estruturas articuladoras 

dessas dimensões podem ser definidas pelos processos e mecanismos da 

corporeidade, da cognição, da formação simbólica, da linguagem, da imaginação, da 

moral da criança. Compreende-se que o desenvolvimento e formação dessas 

estruturas são condições à aprendizagem significativa da criança, favorecendo 

efetivamente a continuidade dos estudos nos Anos Iniciais e por toda a vida 

educacional. Com base neste entendimento do campo de atuação do Pedagogo, o 

Curso de Pedagogia passa a ser definido como Licenciatura em Pedagogia, em 

conformidade com o inciso VIII do art. 3 da Lei n 9.394/96, sendo assegurada a 

formação específica do Pedagogo em nível superior. Tendo como eixo a formação da 

criança, das chamadas primeira infância e segunda infância, a organização curricular, 

os conteúdos e as estruturas didáticas se redefinem e se especificam, não 

desconsiderando os demais campos de atuação onde este público também deverá 

ser contemplado. 

Assim, se de um lado essa especificação atende a novas necessidades de 

formação do Professor da Educação Infantil e dos Anos Iniciais, de outro lado ela 

favorece a redefinição e reconfiguração dos conhecimentos, métodos e estruturas de 

atuação do campo da Pedagogia; os quais devem se voltar especialmente para os 

processos e mecanismos do desenvolvimento, da socialização, da aprendizagem e 

da escolarização da criança. Essa direção implica, também, a delimitação de 

conhecimentos e abordagens políticas e metodológicas, Como estrutura transversal, 

definida como campo com especificidades relativas aos processos e mecanismos do 

planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação de planos, delimitando 

seus conteúdos e métodos; especificando a abordagem da Educação Básica com o 

foco nas políticas públicas, nos pressupostos legais, organizacionais e decisórios na 

área da Educação Infantil e Anos Iniciais e nos demais setores de atuação 

pedagógica. 

Nos estudos e discussões da Comunidade do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologias, considerou-se que as modalidades escolares (EJA, Educação Especial 

e Educação Indígena) devem ser contempladas na composição da nova matriz 

curricular do curso, no sentido de favorecer a especialização de conhecimentos, 

metodologias e práticas; voltadas para atender a diversidade e inclusão de sujeitos 
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dos diferentes contextos socioculturais e o desenvolvimento de abordagens 

pedagógicas especiais. Se, de um lado, a formulação curricular do Curso de 

Pedagogia exige diversos investimentos da Comunidade do ICET, de outro, exige 

também o dimensionamento e realocação dos saberes, conteúdos e estruturas já 

constituídos, definidos especialmente pela legislação específica do curso e pela 

comunidade acadêmica e escolar local.  

Nos debates e análises da Comunidade do ICET/UFAM sobre a formulação do 

Currículo do Curso de Pedagogia, considerou-se que os conteúdos e estruturas da 

gestão e coordenação educacional devem configurar-se nesta formação inicial, 

podendo também fazer parte da continuada, caracterizando uma formação do 

Pedagogo em anuência à diretriz curricular que orienta a 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. 

 

4.2. Regulamento e Registro da Profissão 

Na contemporaneidade, o advento das novas formas de comunicar, o avanço 

tecnológico e a mudança gradativa que estes fatores provocam na sociedade, a 

instituição escolar vive um momento complexo que traz impactos para a esfera 

profissional, e que devem afetar os processos de ensino e aprendizagem, que urgem 

não mais serem vistos como reduzidos ao domínio dos conteúdos das disciplinas ou 

à mera técnica para transmiti-los.  

Aos profissionais da educação é exigido nesse período de mudanças 

educacionais significativas, que lide com um conhecimento em construção, que se 

transforma e que possui formas políticas, éticas e estéticas, sendo composto de 

valores morais, considerando a equidade no desenvolvimento das pessoas e a 

colaboração entre iguais, na convivência com a mudança. 

Tais mudanças inferem uma responsabilidade bem maior nas instituições de 

ensino superior, responsáveis pela tarefa de formar o profissional da Educação. É, 

nesse contexto, que importa destacar que tal tarefa não será concluída meramente 

nos períodos do curso, após um aparato de conteúdos e de técnicas para a 

transmissão deles. Essa aprendizagem deve considerar as situações práticas que 

promovam a reflexão sobre problemáticas, o que exige o desenvolvimento de uma 

prática reflexiva competente, que estabelece-se para além de conceitos e de 

procedimentos, mas também o desenvolvimento de atitudes, sendo um continuum que 

produza sentidos e explicite significados para a vida profissional, por meio de um 

processo constante de reflexão na e sobre a ação. Ancorado nestas problemáticas, o 

Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia do ICET se respalda nas seguintes 

legislações em vigor, a saber: 

a. Lei Nº. 9394/96, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - em especial os Artigos 61 a 64, que dispõem sobre a 

formação de profissionais da Educação;    
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b. Base Nacional Comum Curricular – BNCC da Educação Básica, publicada em 

dezembro de 2017;    

c. Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, define Define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC-Formação);    

d. Lei Federal n° 9.795/99, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação 

Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências;   

e. Resolução CNE/CP Nº 2/2012, de 15 de junho de 2012 que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, a serem observadas 

pelos sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação 

Superior, orientando a implementação do determinado pela Constituição Federal e 

pela Lei nº 9.795, de 1999;   

f. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História 

e Cultura AfroBrasileira", e dá outras providências;    

g. Resolução CNE/CP Nº 01/2004, de 17 de junho de 2004 que institui Diretrizes 

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

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas Instituições 

de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em 

especial, por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e 

continuada de professores;   

h. Lei nº 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência;    

i. Lei nº 12.764 no 28/12/2012, institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo;   

j. Resolução CNE/CP Nº 1/2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.  

   Nas orientações emanadas dessas legislações, novos princípios 

epistemológicos e pedagógicos são engendrados, voltando-se a especificar as 

condições de efetivação do ensino e da aprendizagem, indicando procedimentos a 

serem observados no planejamento e na avaliação da prática pedagógica, 

consubstanciado nos termos explicitados na regulamentação nacional, indicam-se 

para o curso de pedagogia, mudanças qualitativas e quantitativas nas estruturas 

curriculares e nas condições objetivas de formação do Pedagogo. 

 

4.3. Formação de pessoal e mercado 

Entendendo que a sólida formação básica, com conhecimento dos fundamentos 

científicos e sociais de suas competências de trabalho; a associação entre as teorias 

e as práticas pedagógicas e o aproveitamento da formação e das experiências 

anteriores, desenvolvidas em instituições de ensino, em outras atividades docentes 
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ou na área da Educação são os fundamentos da formação dos professores e demais 

profissionais da Educação, não desconsiderando a inclusão dos conhecimentos 

produzidos pelas ciências para a Educação, que contribui na formação docente para 

a compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, devendo-se adotar as 

estratégias e os recursos pedagógicos, neles alicerçados, que favoreçam o 

desenvolvimento dos saberes e eliminem as barreiras de acesso ao conhecimento, o 

curso de Licenciatura em Pedagogia/UFAM-ICET assume consonância com a política 

de formação de professores para a Educação Básica vigente, que apresenta como 

princípios relevantes: 

I - a formação docente que assegure o direito das crianças, jovens e adultos a 

uma educação de qualidade, mediante a equiparação de oportunidades que considere 

a necessidade de todos e de cada um dos estudantes; 

II - a valorização da profissão docente, que inclui o reconhecimento e o 

fortalecimento dos saberes e práticas específicas de tal profissão; 

III - a colaboração para a consecução dos objetivos previstos na política nacional 

de formação de professores para a Educação Básica; 

IV - a garantia de padrões de qualidade dos cursos de formação de docentes 

ofertados pelas instituições formadoras nas modalidades presencial e a distância; 

V - a articulação entre a teoria e a prática para a formação docente, fundada nos 

conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, visando à garantia do desenvolvimento dos 

estudantes; 

VI - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para a 

redução das desigualdades sociais, regionais e locais; 

VII - a articulação entre a formação inicial e a formação continuada; 

VIII - a formação continuada que deve ser entendida como componente 

essencial para a profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da 

instituição educativa e considerar os diferentes saberes e a experiência docente, bem 

como o projeto pedagógico da instituição de Educação Básica na qual atua o docente; 

IX - a compreensão dos docentes como agentes formadores de conhecimento e 

cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a conhecimentos, 

informações, vivência e atualização cultural; e 

X - a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

O curso de Licenciatura em Pedagogia/ICET é destinados à Formação Inicial de 

Professores para a primeira e segunda etapas da Educação Básica, com atuação na 

Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na gestão escolar 

possuindo uma organização curricular em consonância com as aprendizagens 

prescritas na BNCC e tem como princípios norteadores: 

I - compromisso com a igualdade e a equidade educacional, como princípios 

fundantes da BNCC; 

II - reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente alicerçados 

na prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio obrigatório, devendo 
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estar presente, desde o início do curso, tanto nos conteúdos educacionais e 

pedagógicos quanto nos específicos da área do conhecimento a ser ministrado; 

III - respeito pelo direito de aprender dos licenciandos e compromisso com a sua 

aprendizagem como valor em si mesmo e como forma de propiciar experiências de 

aprendizagem exemplares que o professor em formação poderá vivenciar com seus 

próprios estudantes no futuro; 

IV - reconhecimento do direito de aprender dos ingressantes, ampliando as 

oportunidades de desenvolver conhecimentos, habilidades, valores e atitudes 

indispensáveis para o bom desempenho no curso e para o futuro exercício da 

docência; 

V - atribuição de valor social à escola e à profissão docente de modo contínuo, 

consistente e coerente com todas as experiências de aprendizagem dos professores 

em formação; 

VI - fortalecimento da responsabilidade, do protagonismo e da autonomia dos 

licenciandos com o seu próprio desenvolvimento profissional; 

VII - integração entre a teoria e a prática, tanto no que se refere aos 

conhecimentos pedagógicos e didáticos, quanto aos conhecimentos específicos da 

área do conhecimento ou do componente curricular a ser ministrado; 

VIII - centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o planejamento, 

a regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de professores ou coordenadores 

experientes da escola campo do estágio, de acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) deste curso; 

IX - reconhecimento e respeito às instituições de Educação Básica como 

parceiras imprescindíveis à formação de professores, em especial as das redes 

públicas de ensino; 

X - engajamento de toda a equipe docente do curso no planejamento e no 

acompanhamento das atividades de estágio obrigatório; 

XI - estabelecimento de parcerias formalizadas entre as escolas, as redes ou os 

sistemas de ensino e as instituições locais para o planejamento, a execução e a 

avaliação conjunta das atividades práticas previstas na formação do licenciando; 

XII - aproveitamento dos tempos e espaços da prática nas áreas do 

conhecimento, nos componentes ou nos campos de experiência, para efetivar o 

compromisso com as metodologias inovadoras e os projetos interdisciplinares, 

flexibilização curricular, construção de itinerários formativos, projeto de vida dos 

estudantes, dentre outros; 

XIII - avaliação da qualidade dos cursos de formação de professores por meio 

de instrumentos específicos que considerem a matriz de competências deste Parecer 

e os dados objetivos das avaliações educacionais, além de pesquisas científicas que 

demostrem evidências de melhoria na qualidade da formação; e 

XIV - adoção de uma perspectiva intercultural de valorização da história, da 

cultura e das artes nacionais, bem como das contribuições das etnias que constituem 

a nacionalidade brasileira. 

O curso de O curso de Licenciatura em Pedagogia/ICET adota como 

fundamentos pedagógicos: 
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I - o desenvolvimento de competência de leitura e produção de textos em Língua 

Portuguesa e domínio da norma culta; 

II - o compromisso com as metodologias inovadoras e com outras dinâmicas 

formativas que propiciem ao futuro professor aprendizagens significativas e 

contextualizadas em uma abordagem didático-metodológica alinhada com a BNCC, 

visando ao desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de 

problemas, dos processos investigativos e criativos, do exercício do trabalho coletivo 

e interdisciplinar, da análise dos desafios da vida cotidiana e em sociedade e das 

possibilidades de suas soluções práticas; 

III - a conexão entre o ensino e a pesquisa com centralidade no processo de 

ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos 

e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do 

conhecimento; 

IV - emprego pedagógico das inovações e linguagens digitais como recurso para 

o desenvolvimento, pelos professores em formação, de competências sintonizadas 

com as previstas na BNCC e com o mundo contemporâneo; 

V - avaliação como parte integrante do processo da formação, que possibilite o 

diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as 

competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso que 

se fizerem necessárias; 

VI - apropriação de conhecimentos relativos à gestão educacional no que se 

refere ao trabalho cotidiano necessário à prática docente, às relações com os pares e 

à vida profissional no contexto escolar; 

VII - reconhecimento da escola de Educação Básica como lugar privilegiado da 

formação inicial do professor, da sua prática e da sua pesquisa; 

VIII - compromisso com a educação integral dos professores em formação, 

visando à constituição de conhecimentos, de competências, de habilidades, de 

valores e de formas de conduta que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos 

humanos, a democracia e a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas; e 

IX - decisões pedagógicas com base em evidências. 

O curso de Licenciatura em Pedagogia/ICET abrange, portanto, para a formação 

de seu profissional, as dimensões teórica, científica e a prática. As várias dimensões 

têm como objetivo o esclarecimento do fenômeno educativo no contexto histórico-

social e cultural segundo múltiplas dimensões de conhecimento: o ético, o político, o 

estético, o técnico, o afetivo entre outros. Nesta dimensão, esta formação deve 

compreender as relações educativas que ocorrem no cerne da sociedade através dos 

sistemas de ensino, da escola, da sala de aula e de outros espaços educacionais 

(escolares e não-escolares), que além do contexto deve envolver simultaneamente 

dimensões individuais e coletivas num espaço que é social.  

A atual fase de desenvolvimento do capitalismo é marcada por mudanças que 

intensificam a internacionalização da economia (globalização financeira do capital), ao 

mesmo tempo em que promove a introdução de inovações tecnológicas e 

organizacionais de grande porte no denominado “mundo do trabalho”. 
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Dentre as inovações trazidas pelos novos modos de produção, a situação 

relativa a empregabilidade dos trabalhadores ganha destaque. O curso de 

Licenciatura em Pedagogia/UFAM-ICET, dedica-se entre outras questões, a estudos 

e pesquisas sobre as mutações em curso nos mundos do trabalho, sobretudo a 

intensificação do ritmo das inovações tecnológicas de base microeletrônica. 

A sociedade de modo geral e os (as) trabalhadores (as), em particular, assistem 

a intenso debate a respeito dos impactos das novas tecnologias e de outras formas 

de organização dos processos produtivos que se denomina, historicamente, de 

trabalho. Tal debate é movido por um conjunto de preocupações, dentre as quais se 

destacam as relacionadas às condições de trabalho, de emprego e de salário, bem 

como a empregabilidade daqueles (as) que passam pelo desemprego. 

A difusão de novos modelos produtivos tem implicado em outras modalidades 

de organização da produção e do trabalho, em outra lógica de utilização da força de 

trabalho, impulsionando a formação e a (re) profissionalização da mão-de-obra 

provocando uma reformulação no conceito tradicional de formação profissional 

(Hirata, 1997). Segundo Tanguy (1989), este processo redefine as relações entre a 

educação e o trabalho.  

Neste contexto, reverte-se de importância singular a identificação do lugar, da 

destinação e do grau de rotatividade dos recursos humanos nos diferentes setores, 

expressando-se também na organização dos sistemas de ensino, sobretudo no 

trabalho pedagógico que se configura na atuação do Pedagogo. Assim, dentre as 

modificações observadas nos Sistemas de Ensino e nas Instituições Escolares, 

destaca-se a abertura de novos postos de trabalho para a categoria dos Professores, 

com particular relevo para a expansão das escolas da Educação Infantil, ou ainda 

dentro de outros segmentos sociais, como é o caso da pedagogia hospitalar, da 

pedagogia empresarial e ainda do ramo de consultoria e assessoria educacional. 

Resultado de diversos fatores, do desenvolvimento social e econômico do país, 

da reestruturação das instituições estatais e das organizações da sociedade civil, a 

ampliação do acesso à escola fez crescer as exigências de qualificação docente. São 

exigências que se configuram tanto no plano político e dos direitos quanto no plano 

educacional e pedagógico; na direção de atender as especificidades de aprendizagem 

de crianças e adolescentes, as quais apresentam problemas de inclusão social, de 

valorização das diversidades socioculturais e subjetivas, das etnias, dos sujeitos com 

necessidades especiais, dos sujeitos com rupturas na trajetória escolar.  

De outro lado, as novas exigências contemporâneas de formação do 

Pedagogo/Professor resultam da complexificação organizacional e pedagógica, 

proporcionada pelo investimento na democratização da sociedade civil, da gestão dos 

setores públicos, trazendo novas necessidades para a gestão escolar e dos sistemas 

de ensino; exigindo especialização, descentralização, autonomia e responsabilidade 

institucional. 

Nesse sentido, enfatiza-se que é fundamental a participação do Professor na 

gestão de processos educativos, na organização e funcionamento de sistemas e de 

instituições de ensino. É uma participação que deve ser entendida para além da 

atuação nas atividades burocráticas dos sistemas e instituições de ensino, o que 
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implica exigências de formação tanto teóricas e metodológicas quanto política, “com 

a perspectiva de uma organização democrática, em que a corresponsabilidade e a 

colaboração são os constituintes maiores das relações de trabalho e do poder coletivo 

e institucional, com vistas a garantir iguais direitos, reconhecimento e valorização das 

diferentes dimensões que compõem a diversidade da sociedade, assegurando 

comunicação, discussão, crítica, propostas dos diferentes segmentos das instituições 

educacionais escolares e não-escolares”.  

Para a formação do professor de crianças, diversas exigências se colocam na 

sociedade contemporânea, sejam sobre os novos enfoques, necessidades e 

condições de formação da criança, seja também a preocupação com as questões da 

inclusão tecnológica e digital, das relações como meio ambiente, das relações de 

gênero, do mundo do trabalho. 

No que tange a inclusão tecnológica e digital, o primeiro desafio deve ser o da 

inclusão do próprio graduando, através de programas pedagógico-curriculares 

específicos, imbricados a dotação de novas condições tecnológicas, de espaço físico, 

de gestão das mediações tecnológicas e didáticas para a prática pedagógica. Para 

além de uma perspectiva exclusivamente instrumental e tecnicista das tecnologias e 

das mediações didáticas, a dotação de novas condições tecnológicas deve estar 

relacionada pedagógica e curricularmente as áreas definidoras do Curso. 

Desse modo, a inclusão e formação tecnológica do Pedagogo, deve se orientar 

por processos específicos, de definição das implicações da tecnologia na formação 

do sujeito, de dimensionamento e organização pedagógica das tecnológicas (digitais, 

audiovisuais, impressas, etc.) na prática pedagógica atual. Nessa perspectiva, 

destaca-se a orientação da Comunidade ICET/UFAM em elaborar projetos de 

laboratórios tecnológico-pedagógicos específicos, tais como: brinquedoteca, 

laboratório de produção de materiais (vídeos, softwares e outros, que correspondem 

tanto ao aprofundamento dos problemas e singularidades regionais quanto à 

necessidade de formação de processos identitários dos sujeitos estudantes da 

Amazônia), salas multimídia (tele e videoconferência), laboratório de informática, 

banco de dados digital, entre outros. Na construção da matriz curricular, essa 

perspectiva tecnológica tem por ancora os conteúdos disciplinares de jogos, arte-

educação, mediações didáticas e, ainda, literatura infantil. 

Em relação aos problemas sociais contemporâneos que implicam os modos de 

vida, a atuação cidadã e a formação dos sujeitos, destacam-se as temáticas do meio 

ambiente, da diversidade étnica e cultural, da diversidade dos próprios sujeitos da 

educação. Em se tratando da formação do Pedagogo/Professor, cuja atuação se dará 

prioritariamente no contexto amazônico, a compreensão dessas temáticas se põe 

como condição de contextualização da prática profissional. Na formulação da matriz 

curricular do Curso de Pedagogia, a abordagem amazônica dessas temáticas 

corresponde tanto ao aprofundamento dos problemas e singularidades regionais 

quanto à necessidade de formação de processos identitários dos sujeitos estudantes 

da Amazônia. 

A inserção dessas temáticas no currículo de formação do professor da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais exige um rigoroso dimensionamento, das perspectivas dos 
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conteúdos temáticos, dos conceitos chaves e das alternativas pedagógicas ao 

trabalho docente na formação de crianças. É um dimensionamento que requer o 

estabelecimento de ancoras teóricas (e políticas) que possibilite articular e integrar os 

conteúdos de natureza, aparentemente diversa, tais como os conteúdos sobre a 

natureza, a cultura, a diversidade étnica. Nas reflexões desencadeadas pela 

comunidade do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), indicou-se a 

perspectiva de transversalização das citadas temáticas, as quais devem se ancorar 

nos conceitos de sustentabilidade, auto-organização, apropriação e significação social 

e educacional do patrimônio cultural, ambiental, material e imaterial.  

Não obstante a orientação de transversalidade, no dimensionamento das 

estruturas conceituais e metodológicas deste Projeto Pedagógico e Curricular, as 

referidas temáticas constituem conteúdos obrigatórios apresentando-se como eixo 

definidor do ementário curricular. 

 

4.4. Campo de atuação profissional 

O campo de atuação do pedagogo foi constituído, historicamente, tão diverso 

quanto a própria ação educativa. O pedagogo é o profissional que atua em diferentes 

níveis da prática educativa, tendo como campo de atuação uma vasta gama de opções 

devido ao fato de ser abrangente a ação educativa na sociedade. Sua ação pode ser 

desdobrada no nível escolar e no nível extraescolar, sempre atentando às demandas 

postas pela sociedade e não numa visão unilateral de mercado.  Em âmbito escolar, 

o pedagogo pode atuar nos níveis centrais e intermediários do sistema de ensino 

(planejamento e gestão) ou, diretamente na escola, considerando que: 

▪ O curso de Pedagogia trata do campo teórico-investigativo e pragmático da 

educação e seus fundamentos, dos processos do ensino, da aprendizagem, do 

trabalho pedagógico escolar que se realizam na práxis educativa social e escolar;  

▪ A docência é definida como o princípio estruturante da formação do 

Pedagogo, devendo ser entendida a partir das estruturas teóricas e metodológicas 

que compreendem a organização, o desenvolvimento dos processos de ensino e 

de aprendizagem, em ambientes escolares e não-escolares, como também na 

produção e disseminação de conhecimentos da área da educação;  

▪ As atividades do ensinar e do aprender devem ser compreendidas como 

processo sistemático, intencional, orientadas a partir das condições culturais, 

científicas, tecnológicas, ambientais e ecológicas, constituídas historicamente em 

âmbito global e local.  

▪ O professor é o profissional da educação, sujeito social, político e cultural, 

cujo trabalho se define pelas atividades de organização, sistematização, 

transmissão e reconstrução da cultura e do conhecimento, voltadas para favorecer 

a formação e o desenvolvimento dos sujeitos em suas múltiplas dimensões, 

cognitivas, linguísticas, expressão corporal, estéticas, afetivas e sociais;  

▪ A formação do Profissional da Educação no curso de Pedagogia é definida 

a partir de uma sólida base teórica, científica e técnica, constituída por meio dos 

processos integrados de apropriação de constructos teórico-pedagógicos, exercício 
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metodológico em prática pedagógica, investigação em áreas específicas do 

desenvolvimento curricular, dos processos de ensino, aprendizagem na Educação 

Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e gestão escolar. 

▪ A formação do Profissional da Educação no curso de Pedagogia para a 

prática pedagógica na Educação Infantil, nos Anos Iniciais, toma por referência a 

multi-referencialidade da educação, em relação a pluralidade de abordagem do 

fenômeno/processo educativo e das relações que se estabelecem entre educação 

escolar e educação extraescolar com os processos socioculturais, políticos, 

econômicos e ambientais, locais e global. 

4.5. Perfil Profissional do Egresso do Curso de Pedagogia. 

O egresso do Curso de Pedagogia do ICET configura-se pela apropriação e 

objetivação de domínios teóricos, pedagógicos e metodológicos, dinamizados no 

exercício teórico-prático do trabalho pedagógica em âmbito de instituições 

educacionais escolares e não-escolares. 

Nessa perspectiva, o perfil do Licenciado em Pedagogia da Universidade 

Federal do Amazonas deverá contemplar consistente formação teórica e 

metodológica, saberes e práticas, as quais devem ser articuladas organicamente ao 

longo do curso, por meio da apropriação crítica dos referenciais do campo 

pedagógico, imbricados a investigação educacional, a docência e aos processos 

escolares. 

A partir disso, o campo de atuação do Licenciado em Pedagogia deve ser 

composto pelas seguintes dimensões: 

1. Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais da Educação Básica, 

orientada para a educação sistematizada da criança no sentido de seu 

desenvolvimento intelectual, cultural, social, linguístico e estético, dimensionando 

os diferentes modos pedagógicos, linguagens e produções culturais destinadas a 

apropriação e internalização da cultura e do conhecimento pela criança;  

2. Produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo 

educacional, na perspectiva de favorecer o avanço qualitativo do saber pedagógico, 

dos processos de escolarização, desenvolvimento e aprendizagens de crianças na 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental e em outros campos onde a ação 

pedagógica seja prevista. 

Por conseguinte, o egresso do Curso de Pedagogia deverá estar apto à:  

• Trabalhar em espaços escolares e/ou onde a ação pedagógica seja 

prevista, na promoção da aprendizagem de sujeitos na área da Educação Infantil e 

Anos Iniciais e na gestão escolar, abrangendo diversos níveis e modalidades do 

processo educativo, atuando 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;  
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• Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria;  

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

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em 

diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

• Compreender e tomar como referência as manifestações e necessidades 

físicas, cognitivas, culturais, étnicas, emocionais e afetivas dos educandos, no 

sentido de orientar os processos de ensino e aprendizagem; 

• Organizar e desenvolver experiências de aprendizagem, utilizando 

diferentes modos de ensino e linguagens na abordagem dos conteúdos escolares, 

de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação 

Física, adotando uma perspectiva interdisciplinar adequada aos diferentes fases e 

ciclos de desenvolvimento humano;  

• 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; 

• Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade;  

• Analisar problemas socioculturais e educacionais visando à formulação de 

proposições educacionais e pedagógicas, com vistas a contribuir para a superação 

de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas;  

• Desenvolver consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

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

sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;  

• Desenvolver habitus de trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a 

área pedagógica e as demais áreas do conhecimento;  

• Participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico;  

• Participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes 

escolares e não-escolares; 

• Realizar investigação educacional que proporcione conhecimentos sobre a 

realidade sociocultural, ambiental e modos de vida dos estudantes, no sentido de 

favorecer a vinculação entre os conteúdos escolares, os saberes e necessidades 

da vida social dos sujeitos;  

• Estudar e aplicar criticamente as determinações legais, as diretrizes e 

programas curriculares no sentido de viabilizar a formulação, implantação e 

avaliação de currículos, utilizando com propriedade, instrumentos próprios para 

construção de conhecimentos pedagógicos e científicos;  
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• Aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais 

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

avaliação às instâncias competentes. 

 

No caso das abordagens étnico-raciais e de modalidades especiais de ensino, a 

formação do Pedagogo da ICET/UFAM contemplará fundamentos e abordagens 

pedagógicas da Educação Indígena, Educação Especial e Educação de Jovens e 

Adultos. A formação do Pedagogo nas estruturas de fundamentação e de abordagens 

pedagógicas especificas visam favorecer a atuação pedagógica inclusiva e afirmativa, 

na compreensão, interpretação e formulação de processos pedagógicos específicos 

para os sujeitos definidos nas citadas abordagens e modalidades de ensino. Essa 

perspectiva visa a constituição de estruturas orientadas para que o Pedagogo esteja 

apto, sem excluir o acima explicitado, a:  

• Favorecer a inclusão social dos sujeitos indígenas, com necessidades 

especiais e jovens, através de uma postura política e pedagógica afirmativa, 

pautada na constituição de processos identitários, de valorização dos saberes, 

modos de vida e condições de desenvolvimento e socialização;  

• Promover diálogo intercultural entre conhecimentos, valores, modos de 

vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo 

indígena junto a quem atuam e os provenientes da sociedade majoritária;  

• Participar de grupos de pesquisa e desenvolvimento de alternativas 

pedagógicas, didáticas e tecnológicas, voltados para a inclusão e escolarização de 

sujeitos portadores de necessidades especiais, especificidade étnica e com 

rupturas na escolarização regular;  

• Atuar como agente intercultural, com vistas à valorização de temas 

indígenas relevantes no intercâmbio com a sociedade nacional e global,  

• Atuar na promoção do desenvolvimento de propostas e mediações 

pedagógicas voltadas para a formação/escolarização dos sujeitos com 

necessidades especiais e/ou especificidade étnica;  

• Investir na sua formação profissional continuada nas abordagens teóricas 

e pedagógicas, definidas no campo da diversidade e modalidades da educação 

escolar e não-escolar.  

4.6 Competências gerais, habilidades/atitudes/valores 

A Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019 vem em resposta à necessidade 

de orientação quanto a um novo perfil de professor a ser formado, ao definir as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de 

Professores para a Educação Básica e instituir a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), a qual deve 

ser implementada em todas as modalidades dos cursos e programas destinados à 

formação docente, requerendo a reestruturação de todos os Projetos Políticos dos 

cursos de Pedagogia do país. 

Na vanguarda dessas ações, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias, 

entendendo a demanda social do município onde está inserido, propõe uma formação 



32 

 

em Licenciatura em Pedagogia, consonante com esta urgente diretriz nacional, 

preocupada não apenas com uma formação meramente teórica, mas sobretudo 

interessada em uma formação quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social 

e emocional, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, 

preconizado no conceito de Educação Integral.  

São adotadas, portanto, como Competências Gerais Docentes: 

1. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para 

poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua 

própria aprendizagem colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, 

democrática e inclusiva. 

2. Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e 

buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas 

pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. 

3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto 

locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens - verbal, corporal, visual, sonora e digital - para 

se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, 

produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como 

recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar 

as aprendizagens.  

6. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar 

atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências 

que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas 

ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 

7. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas 

para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que 

respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 

ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos 

outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver o 

autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem.  
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10. Agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, 

tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses 

valores. 

Com esta preocupação, é requerido do licenciando que desenvolva em sua 

formação para a docência três dimensões fundamentais, constituídas por 

competências e habilidades específicas:  

I – Dimensão do Conhecimento Profissional:  

a. Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los;  

Sendo habilidades dessa competência:  

• Demonstrar conhecimento e compreensão dos conceitos, princípios e 

estruturas da área da docência, do conteúdo, da etapa, do componente e da área do 

conhecimento na qual está sendo habilitado a ensinar; 

• Demonstrar conhecimento sobre os processos pelos quais as pessoas 

aprendem, devendo adotar as estratégias e os recursos pedagógicos alicerçados nas 

ciências da educação que favoreçam o desenvolvimento dos saberes e eliminem as 

barreiras de acesso ao currículo; 

• Dominar os direitos de aprendizagem, competências e objetos de 

conhecimento da área da docência estabelecidos na BNCC e no currículo; 

• Reconhecer as evidências científicas atuais advindas das diferentes áreas de 

conhecimento, que favorecem o processo de ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes;  

• Compreender e conectar os saberes sobre a estrutura disciplinar e a BNCC, 

utilizando este conhecimento para identificar como as dez competências da Base 

podem ser desenvolvidas na prática, a partir das competências e conhecimentos 

específicos de sua área de ensino e etapa de atuação, e a interrelação da área com 

os demais componentes curriculares; 

• Dominar o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) tomando como 

referência as competências e habilidades esperadas para cada ano ou etapa; 

• Demonstrar conhecimento sobre as estratégias de alfabetização, literacia e 

numeracia, que possam apoiar o ensino da sua área do conhecimento e que sejam 

adequados à etapa da Educação Básica ministrada. 

b. Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem; 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Compreender como se processa o pleno desenvolvimento da pessoa e a 

aprendizagem em cada etapa e faixa etária, valendo-se de evidências científicas; 

• Demonstrar conhecimento sobre as diferentes formas diagnóstica, formativa 

e somativa de avaliar a aprendizagem dos estudantes, utilizando o resultado das 

avaliações para: (a) dar devolutivas que apoiem o estudante na construção de sua 

autonomia como aprendente; (b) replanejar as práticas de ensino para assegurar que 

as dificuldades identificadas nas avaliações sejam solucionadas nas aulas; 
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• Conhecer os contextos de vida dos estudantes, reconhecer suas identidades 

e elaborar estratégias para contextualizar o processo de aprendizagem; 

• Articular estratégias e conhecimentos que permitam aos estudantes 

desenvolver as competências necessárias, bem como favoreçam o desenvolvimento 

de habilidades de níveis cognitivos superiores; 

• Aplicar estratégias de ensino diferenciadas que promovam a aprendizagem 

dos estudantes com diferentes necessidades e deficiências, levando em conta seus 

diversos contextos culturais, socioeconômicos e linguísticos; 

• Adotar um repertório adequado de estratégias de ensino e atividades didáticas 

orientadas para uma aprendizagem ativa e centrada no estudante. 

c. Reconhecer os contextos de vida dos estudantes; 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Identificar os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos das escolas 

em que atua; 

• Compreender os objetos de conhecimento que se articulem com os contextos 

socioculturais dos estudantes, para propiciar aprendizagens significativas e mobilizar 

o desenvolvimento das competências gerais; 

• Conhecer o desenvolvimento tecnológico mundial, conectando-o aos objetos 

de conhecimento, além de fazer uso crítico de recursos e informações; 

• Reconhecer as diferentes modalidades da Educação Básica nas quais se 

realiza a prática da docência. 

d. Conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Compreender como as ideias filosóficas e históricas influenciam a 

organização da escola, dos sistemas de ensino e das práticas educacionais; 

• Dominar as informações sobre a estrutura do sistema educacional brasileiro, 

as formas de gestão, as políticas e programas, a legislação vigente e as avaliações 

institucionais; 

• Conhecer a BNCC e as orientações curriculares da unidade federativa em que 

atua;  

• Reconhecer as diferentes modalidades de ensino do sistema educacional, 

levando em consideração as especificidades e as responsabilidades a elas atribuídas, 

e a sua articulação com os outros setores envolvidos. 

 

II - Dimensão da Prática Profissional: 

a. Planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Elaborar o planejamento dos campos de experiência, das áreas, dos 

componentes curriculares, das unidades temáticas e dos objetos de conhecimento, 

visando ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas pela BNCC; 

• Sequenciar os conteúdos curriculares, as estratégias e as atividades de 

aprendizagem com o objetivo de estimular nos estudantes a capacidade de aprender 

com proficiência; 



35 

 

• Adotar um repertório diversificado de estratégias didático-pedagógicas 

considerando a heterogeneidade dos estudantes (contexto, características e 

conhecimentos prévios); 

• Identificar os recursos pedagógicos (material didático, ferramentas e outros 

artefatos para a aula) e sua adequação para o desenvolvimento dos objetivos 

educacionais previstos, de modo que atendam as necessidades, os ritmos de 

aprendizagem e as características identitárias dos estudantes; 

• Realizar a curadoria educacional, utilizar as tecnologias digitais, os conteúdos 

virtuais e outros recursos tecnológicos e incorporá-los à prática pedagógica, para 

potencializar e transformar as experiências de aprendizagem dos estudantes e 

estimular uma atitude investigativa; 

• Propor situações de aprendizagem desafiadoras e coerentes, de modo que 

se crie um ambiente de aprendizagem produtivo e confortável para os estudantes; 

• Interagir com os estudantes de maneira efetiva e clara, adotando estratégias 

de comunicação verbal e não verbal que assegurem o entendimento por todos os 

estudantes. 

b. Criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Organizar o ensino e a aprendizagem de modo que se otimize a relação entre 

tempo, espaço e objetos do conhecimento, considerando as características dos 

estudantes e os contextos de atuação docente; 

• Criar ambientes seguros e organizados que favoreçam o respeito, fortaleçam 

os laços de confiança e apoiem o desenvolvimento integral de todos os estudantes; 

• Construir um ambiente de aprendizagem produtivo, seguro e confortável para 

os estudantes, utilizando as estratégias adequadas para evitar comportamentos 

disruptivos. 

 

c. Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Dominar a organização de atividades adequadas aos níveis diversos de 

desenvolvimento dos estudantes; 

• Aplicar os diferentes instrumentos e estratégias de avaliação da 

aprendizagem, de maneira justa e comparável, devendo ser considerada a 

heterogeneidade dos estudantes; 

• Dar devolutiva em tempo hábil e apropriada, tornando visível para o estudante 

seu processo de aprendizagem e desenvolvimento; 

• Aplicar os métodos de avaliação para analisar o processo de aprendizagem 

dos estudantes e utilizar esses resultados para retroalimentar a prática pedagógica; 

• Fazer uso de sistemas de monitoramento, registro e acompanhamento das 

aprendizagens utilizando os recursos tecnológicos disponíveis; 

• Conhecer, examinar e analisar os resultados de avaliações em larga escala, 

para criar estratégias de melhoria dos resultados educacionais da escola e da rede de 

ensino em que atua. 
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d. Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as 

competências e as habilidades 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Desenvolver práticas consistentes inerentes à área do conhecimento, 

adequadas ao contexto dos estudantes, de modo que as experiências de 

aprendizagem sejam ativas, incorporem as inovações atuais e garantam o 

desenvolvimento intencional das competências da BNCC; 

• Utilizar as diferentes estratégias e recursos para as necessidades específicas 

de aprendizagem (deficiências, altas habilidades, estudantes de menor rendimento, 

etc.) que engajem intelectualmente e que favoreçam o desenvolvimento do currículo 

com consistência; 

• Ajustar o planejamento com base no progresso e nas necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes; 

• Trabalhar de modo colaborativo com outras disciplinas, profissões e 

comunidades, local e globalmente; 

• Usar as tecnologias apropriadas nas práticas de ensino; 

• Fazer uso de intervenções pedagógicas pertinentes para corrigir os erros 

comuns apresentados pelos estudantes na área do conhecimento. 

 

III - Dimensão do Engajamento Profissional: 

a. Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Construir um planejamento profissional utilizando diferentes recursos, 

baseado em autoavaliação, no qual se possa identificar os potenciais, os interesses, 

as necessidades, as estratégias, as metas para alcançar seus próprios objetivos e 

atingir sua realização como profissional da educação; 

• Engajar-se em práticas e processos de desenvolvimento de competências 

pessoais, interpessoais e intrapessoais necessárias para se autodesenvolver e propor 

efetivamente o desenvolvimento de competências e educação integral dos 

estudantes; 

• Assumir a responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento e pelo 

aprimoramento da sua prática, participando de atividades formativas, bem como 

desenvolver outras atividades consideradas relevantes em diferentes modalidades, 

presenciais ou com uso de recursos digitais; 

• Engajar-se em estudos e pesquisas de problemas da educação escolar, em 

todas as suas etapas e modalidades, e na busca de soluções que contribuam para 

melhorar a qualidade das aprendizagens dos estudantes, atendendo às necessidades 

de seu desenvolvimento integral; 

• Engajar-se profissional e coletivamente na construção de conhecimentos a 

partir da prática da docência, bem como na concepção, aplicação e avaliação de 

estratégias para melhorar a dinâmica da sala de aula, o ensino e a aprendizagem de 

todos os estudantes. 
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b. Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em 

prática o princípio de que todos são capazes de aprender 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Compreender o fracasso escolar não como destino dos mais vulneráveis, mas 

fato histórico que pode ser modificado; 

• Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o 

princípio de que todos são capazes de aprender; 

• Conhecer, entender e dar valor positivo às diferentes identidades e 

necessidades dos estudantes, bem como ser capaz de utilizar os recursos 

tecnológicos como recurso pedagógico para garantir a inclusão, o desenvolvimento 

das competências da BNCC e as aprendizagens dos objetos de conhecimento para 

todos os estudantes; 

• Atentar nas diferentes formas de violência física e simbólica, bem como nas 

discriminações étnico-racial praticadas nas escolas e nos ambientes digitais, além de 

promover o uso ético, seguro e responsável das tecnologias digitais; 

• Construir um ambiente de aprendizagem que incentive os estudantes a 

solucionar problemas, tomar decisões, aprender durante toda a vida e colaborar para 

uma sociedade em constante mudança. 

c. Participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores 

democráticos; 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Contribuir na construção e na avaliação do projeto pedagógico da escola, 

atentando na prioridade que deve ser dada à aprendizagem e ao pleno 

desenvolvimento do estudante; 

• Trabalhar coletivamente, participar das comunidades de aprendizagem e 

incentivar o uso dos recursos tecnológicos para compartilhamento das experiências 

profissionais; 

• Entender a igualdade e a equidade, presentes na relação entre a BNCC e os 

currículos regionais, como contributos da escola para se construir uma sociedade 

mais justa e solidária por meio da mobilização de conhecimentos que enfatizem as 

possibilidades de soluções para os desafios da vida cotidiana e da sociedade; 

• Apresentar postura e comportamento éticos que contribuam para as relações 

democráticas na escola. 

d.  Engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, 

visando melhorar o ambiente escolar 

Sendo habilidades dessa competência: 

• Comprometer-se com o trabalho da escola junto às famílias, à comunidade e 

às instâncias de governança da educação; 

• Manter comunicação e interação com as famílias para estabelecer parcerias 

e colaboração com a escola, de modo que favoreça a aprendizagem dos estudantes 

e o seu pleno desenvolvimento; 

• Saber comunicar-se com todos os interlocutores: colegas, pais, famílias e 

comunidade, utilizando os diferentes recursos, inclusive as tecnologias da informação 

e comunicação; 
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• Compartilhar responsabilidades e contribuir para a construção de um clima 

escolar favorável ao desempenho das atividades docente e discente; 

• Contribuir para o diálogo com outros atores da sociedade e articular parcerias 

intersetoriais que favoreçam a aprendizagem e o pleno desenvolvimento de todos. 

4.7. Estrutura e funcionamento do curso 

Segundo a Resolução CNE/CP Nº 2 de Dezembro de 2019, os cursos de 

Licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica 

devem ser ter carga horária total mínima de 3.200 (três mil e duzentas horas), 

distribuídas ao longo de 4 anos de curso e devem considerar o desenvolvimento das 

competências profissionais explicitadas na BNC-Formação. O artigo 11 da referida 

resolução estabelece que a carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a 

seguinte distribuição: 

 
I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que 
compreende os conhecimentos científicos, educacionais e 
pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os 
sistemas, as escolas e as práticas educacionais.  
II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos 
conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas 
e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico 
desses conteúdos.  
III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim 
distribuídas:  
a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em 
situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC) da instituição formadora; e  
b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes 
curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o 
seu início, segundo o PPC da instituição formadora.  

  
Como já dito em outro momento desse texto, acredita-se que o desenvolvimento 

das competências profissionais a que se refere a BNCC Formação se dá ao longo de 

todas as disciplinas do curso, diretamente associada as metodologias utilizadas no 

desenvolvimento dos conteúdos e das práticas curriculares. 

Além disso, o PPC do Curso de Licenciatura do ICET baseia-se em uma 

proposta de formação holística e interdisciplinar, desenvolvendo, em várias 

disciplinas, conteúdos do Grupo I e do Grupo II, por exemplo. Logo, acredita-se que a 

distribuição de disciplinas por grupo resulta em uma divisão artificial e que não 

contempla a natureza e a proposta do curso. Ainda assim, na tentativa de tornar 

explícito ao leitor o cumprimento da cara horária exigida pela Resolução CNE/CP 

02/2019, pode-se afirmar que as 3.700 horas de carga horária podem ser divididas da 

seguinte maneira:  

a) Grupo I: 1.080 horas  

b) Grupo II: 1.890 horas 

c) Grupo III:  450 horas de estágio distribuídas em três momentos: Estágio 

Supervisionado I (Educação Infantil), Estágio Supervisionado II (Anos Iniciais) e 
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Estágio Supervisionado III (Gestão) e 400 horas de prática como componente 

curricular distribuídas em 13 disciplinas. 

d) Cem horas (100h) destinadas a atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos alunos que serão distribuídas ao longo do 

curso, através do desenvolvimento de atividades de integração curricular, vinculadas 

as práticas pedagógicas, aos projetos de pesquisa e extensão, participação em 

eventos e outras atividades8.  

 

A distribuição da carga horária em créditos teóricos e práticos pode ser 

observada no quadro abaixo: 

Quadro 4 – Distribuição da carga horária por grupos 

 NC CT CP CHT CHP CHTotal 

Grupo I 72 72 0 1080 0 1080 

Grupo II 111 96 15 1440 450 1890 

Grupo III 18 6 12 90 360 450 

 201 174 27 2610 810 3420 

Número total de créditos: 212 

- Obrigatórios: 204 créditos 

- Optativos: 8 créditos 

Quadro 5 – Carga horária total/Total de créditos 

CARGA HORÁRIA (TOTAIS) 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3640 

CARGA HORÁRIA DE OPTATIVAS: 120 

CARGA HORÁRIA DE OBRIGATÓRIAS: 3420 

CARGA HORÁRIA DE AACC: 100 

CARGA HORÁRIA (TOTAIS) 

TOTAL DE CRÉDITOS: 209 

CRÉDITOS DE OPTATIVAS: 8 

CRÉDITOS DE OBRIGATÓRIAS: 201 

PERÍODOS (TOTAIS) 

MÍNIMO DE PERÍODOS: 10 

MÁXIMO DE PERÍODOS: 15 

MÁXIMO DE CRÉDITOS: 30 

 

Integralização do Curso: duração total de 5 anos, com o tempo máximo de 

integralização de 10 anos.  

 

8 Uma vez iniciado o funcionamento do curso, Colegiado e Núcleo Docente Estruturante trabalharão na 
criação de resolução específica para nortear as atividades teórico-práticas.  
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Local de funcionamento: O Curso de pedagogia funcionará na Universidade 

Federal do Amazonas – Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, Campi 

Itacoatiara.  

Reconhecimento do Curso: Autorização em ... 

5. MATRIZ CURRICULAR 

Na proposta apresentada, nos orientamos pela Resolução CNE/CP 02/2019 que 

propõe a organização curricular dos cursos de Formação de Professores para a 

Educação Básica em três grupos com o intuito de desenvolver as competências 

docentes gerais e específicas propostas na BNCC Formação (Anexo da referida 

resolução).  

Essa proposta se fundamenta em duas necessidades: 

• A necessidade de favorecer o aprofundamento teórico, metodológico, 

técnico do graduando, na perspectiva de promover a formação de profissionais 

competentes;  

• A necessidade de o estudante desenvolver uma fundamentação teórica e 

prática sólida para atuar como docente na Educação Infantil, nos Anos Iniciais da 

Educação Básica e na gestão escolar. 

Na construção do quadro de ementas e conteúdos disciplinares, tivemos como 

horizonte a necessidade de uma perspectiva integradora dos suportes teóricos, 

pedagógicos e metodológicos, que fundamentam a organização escolar e a prática 

docente.  

Entendemos que o campo pedagógico-metodológico deve apresentar coerência 

interna, devendo as disciplinas se articularem em termos de estruturas, conceitos e 

eixos integradores. Essa integração deve mirar as concepções, as formas de 

organização e intervenção na educação escolar, na prática pedagógica, no processo 

de ensino-aprendizagem, na formação e construção do conhecimento pelo estudante, 

tendo como referência as especificidades curriculares, didáticas, de avaliação e 

planejamento nas áreas da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Para compor a sequência de disciplinas relativas à educação Infantil e Anos 

Iniciais, tivemos por referência: a) as dimensões de formação do sujeito criança (físico, 

linguístico, estético, cultural e científico), b) os conteúdos e processos diversos do 

conhecimento (linguagem, artes, ciências, matemática) como matérias de apropriação 

e expressão própria da criança, os quais devem tomar como base as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), onde constam especificamente 

orientações para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, dentre outros Parâmetros 

Nacionais c) as metodologias e atividades do ensino como a estruturação de direitos, 

vivências e experiências de aprendizagem da criança (Ed. Infantil e Anos Iniciais), 

devendo apresentar uma perspectiva de especificação e integração dos objetivos, 

atividades e resultados do trabalho com os conteúdos das diversas áreas do 

conhecimento. 

Adicional ao desenvolvimento dessas competências está a inserção de 

disciplinas com foco na gestão escolar, preparando o futuro pedagogo para atuar na 
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coordenação pedagógica, supervisão escolar e gestão educacional de ambientes 

formais e informais de aprendizagem. 

Apresenta-se a seguir a Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia do ICET, seguida da divisão da referida matriz por grupos. 

5.1 Quadro da Matriz curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia do ICET 

Quadro 6 – Matriz Curricular  

 
PERIODO SIGL

A 

DISCIPLINAS NC CT CP CHTo

tal 

Pré-requisito 

 

1º 

 Metodologia do Trabalho 

Científico 

4 4 0 60  

 Português Instrumental 6 6 0 90  

 Filosofia da Educação 6 6 0 90  

 Psicologia da Educação I 4 4 0 60  

 História da Educação I 4 4 0 60  

CREDITOS 24 24 0 360  

 

2º 

 Didática 4 4 0 60  

 História da Educação II 4 4 0 60 História da 

Educação I 

 Psicologia da Educação II 4 4 0 60 Psicologia da 

Educação I 

 Construção das 

Linguagens: as artes, a 

leitura e a escrita 

5 4 1 90  

 Fundamento e 

Metodologia da Educação 

Infantil 

5 4 1 90  

  CRÉDITOS 22 20 2 360  

 

3º 

 Currículos e Programas 

da Educação Básica 

4 4 0 60  

 Matemática elementar 4 4 0 60  

 Política, Gestão e 

Legislação da Educação 

Básica 

4 4 0 60  

 Sociologia da Educação 6 6 0 90  

 Alfabetização e 

Letramento 

5 4 1 90 Fundamento

s e 

Metodologias 

da Educação 

Infantil 

CREDITOS 23 22 1 360  

 

4º 

 Organização e Gestão do 

Trabalho Escolar 

4 4 0 60 Didática  

 Seminário de Pesquisa I 4 4 0 60  

 Antropologia e Educação 4 4 0 60  
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 A criança e o 

conhecimento do mundo 

matemático 

5 4 1 90  

 Planejamento e Avaliação 

do Ensino-Aprendizagem 

5 4 1 90 Didática 

CREDITOS 22 20 2 360  

 

5º 

 Seminário de Pesquisa II 4 4 0 60 Seminário de 

Pesquisa I 

 Coordenação Pedagógica 

e Gestão Escolar 

4 4 0 60 Organização 

e Gestão 

Escolar 

 Educação Inclusiva 4 4 0 60 Psicologia da 

Educação I e 

II 

 Fundamentos, Conteúdos 

e Metodologias do ensino 

da Língua Portuguesa 

5 4 1 90 Didática 

 Fundamentos, Conteúdos 

e Metodologias do ensino 

de Matemática 

5 4 1 90 Didática 

CREDITOS 22 20 2 360  

6º 

 Educação Indígena 4 4 0 60  

 Educação Ambiental 4 4 0 60  

 Libras 4 4 0 60  

 Fundamentos, Conteúdos 

e Metodologias do Ensino 

de Ciências 

5 4 1 90 Didática 

 Fundamentos e 

Metodologias de 

Educação Física e 

Psicomotricidade 

5 4 1 90 Didática 

CREDITOS 22 20 2 360  

 

 

 

7º 

 Avaliações Nacionais da 

Educação Básica 

4 4 0 60  

 Culturas Brasileiras e 

Diversidades Étnicas 

4 4 0 60  

 Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação, Sociedade 

e Ambiente 

4 4 0 60  

 Fundamentos, Conteúdos 

e Metodologias do ensino 

de Geografia 

5 4 1 90 Didática 

 Fundamentos, Conteúdos 

e Metodologias do ensino 

de História 

5 4 1 90 Didática 

CREDITOS 22 20 2 360  
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8º 

 Estágio Supervisionado I 6 2 4 150 Todas as 

disciplinas 

até o 7º 

período (73% 

de disciplinas 

cursadas) 

 Educação de Jovens e 

Adultos 

5 4 1 90  

 Gestão em ambientes 

escolares 

6 4 2 120 Coordenação 

Pedagógica 

e Gestão 

Escolar 

CREDITOS 17 10 7 360  

 

9º 

 Estágio Supervisionado II 6 2 4 150 Estágio 

Supervisiona

do I 

 Gestão em ambientes 

não-escolares 

5 4 1 90 Gestão em 

ambientes 

escolares 

       

 Trabalho de conclusão de 

curso I 

2 2 0 30  

CREDITOS 13 8 5 270  

 

10º 

 Estágio Supervisionado III 6 2 4 150 Estágio 

Supervisiona

do I 

 Tópicos Especiais em 

Gestão Escolar I 

4 4 0 60  

 Trabalho de conclusão de 

curso II 

4 4 0 60 Trabalho de 

conclusão de 

curso I 

CREDITOS 14 10 4 270  

TOTAL 201 174 27 3.420  

5.2 Distribuição das Disciplinas em Grupos (Resolução CNE/CP 02/2019) 

No presente PPC, optamos pela organização das disciplinas de acordo com os 

Grupos propostos na Resolução CNE/CP 02/2019, em substituição a tradicional 

organização por eixos estruturantes, conforme apresentado no quadro abaixo. 

Quadro 7 – Matriz Curricular por Grupos Resolução 02/2019 

GRUPOS Disciplinas (Temáticas) NC CT CP CHT CHP CHTotal 

GRUPO I 
Metodologia do Trabalho Científico 4 4 0 60 0 60 

Filosofia da Educação 6 6 0 90 0 90 
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Psicologia da Educação I 4 4 0 60 0 60 

História da Educação I 4 4 0 60 0 60 

História da Educação II 4 4 0 60 0 60 

Psicologia da Educação II 4 4 0 60 0 60 

Currículos e Programas da Educação Básica 4 4 0 60 0 60 

Política, Gestão e Legislação da Educação 
Básica 

4 4 0 60 0 60 

Sociologia da Educação 6 6 0 90 0 90 

Antropologia e Educação 4 4 0 60 0 60 

Educação Inclusiva 4 4 0 60 0 60 

Educação Indígena 4 4 0 60 0 60 

Educação Ambiental 4 4 0 60 0 60 

Libras 4 4 0 60 0 60 

Avaliações Nacionais da Educação Básica 4 4 0 60 0 60 

Culturas Brasileiras e Diversidades Étnicas 4 4 0 60 0 60 

Tecnologias da Informação e Comunicação, 
Sociedade e Ambiente 

4 4 0 60 0 60 

  TOTAL 72 72 0 1080 0 1080 

GRUPO II 

Português Instrumental 6 6   90 0 90 

Didática 4 4   60 0 60 

Construção das Linguagens: as artes, a leitura 
e a escrita 

5 4 1 60 30 90 

Fundamento e Metodologia da Educação 
Infantil 

5 4 1 60 30 90 

Matemática elementar 4 4   60 0 60 

Alfabetização e Letramento 5 4 1 60 30 90 

Organização e Gestão do Trabalho Escolar 4 4   60 0 60 

Seminário de Pesquisa I 4 4   60 0 60 

A criança e o conhecimento do mundo 
matemático 

5 4 1 60 30 90 

Planejamento e Avaliação do Ensino-
Aprendizagem 

5 4 1 60 30 90 

Seminário de Pesquisa II 4 4   60 0 60 

Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar 4 4   60 0 60 

Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 
ensino da Língua Portuguesa 

5 4 1 60 30 90 

Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 
ensino de 
Matemática 

5 4 1 60 30 90 
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Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 
Ensino de 
Ciências 

5 4 1 60 30 90 

Fundamentos e Metodologias de Educação 
Física e 
Psicomotricidade 

5 4 1 60 30 90 

Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 
ensino de Geografia 

5 4 1 60 30 90 

Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 
ensino de 
História 

5 4 1 60 30 90 

Gestão em Ambientes Escolares 6 4 2 60 60 120 

Gestão em Ambientes Não-escolares 5 4 1 60 30 90 

Tópicos Especiais em Gestão Escolar I 4 4   60 0 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 2 2   30 0 30 

Educação de Jovens e Adultos 5 4 1 60 30 90 

Trabalho de Conclusão de Curso II 4 4   60 0 60 

  TOTAL 111 96 15 1440 450 1890 

GRUPO III 

Estágio Supervisionado I 6 2 4 30 120 150 

Estágio Supervisionado II 6 2 4 30 120 150 

Estágio Supervisionado III 6 2 4 30 120 150 

  TOTAL 18 6 12 90 360 450 

TOTAIS (Grupos I+II+III) 201 174 27 2610 810 3420 

O Grupo I reúne as disciplinas da base comum que compreendem os 

conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação 

e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. 

Já o Grupo II concentra as disciplinas voltadas para a aprendizagem dos 

conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de 

conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. 

No Grupo III estão distribuídas as horas destinadas as práticas pedagógicas, 

distribuídas em 450 horas de estágio supervisionado, em situação real de trabalho na 

escola, e 450 horas de prática como componente curricular distribuídas ao longo do 

curso.  

Neste PPC, optou-se por distribuir as 450 horas de prática como componente 

curricular nas seguintes disciplinas: 

 

Quadro 8 – Distribuição carga horária prática como componente curricular 

SIGLA DISCIPLINA PR NC CT CP CHT CHP CHTotal 

  
Construção das Linguagens: as artes, a 
leitura e a escrita 

  5 4 1 60 30 90 

  
Fundamento e Metodologia da Educação 
Infantil 

  5 4 1 60 30 90 
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  Alfabetização e Letramento    5 4 1 60 30 90 

  
A criança e o conhecimento do mundo 
matemático 

  5 4 1 60 30 90 

  
Planejamento e Avaliação do Ensino-
Aprendizagem 

  5 4 1 60 30 90 

  
Fundamentos, Conteúdos e Metodologias 
do ensino da Língua Portuguesa 

  5 4 1 60 30 90 

  
Fundamentos, Conteúdos e Metodologias 
do ensino de Matemática 

  5 4 1 60 30 90 

  
Fundamentos, Conteúdos e Metodologias 
do Ensino de Ciências 

  5 4 1 60 30 90 

  
Fundamentos e Metodologias de 
Educação Física e Psicomotricidade 

  5 4 1 60 30 90 

  
Fundamentos, Conteúdos e Metodologias 
do ensino de Geografia  

  5 4 1 60 30 90 

  
Fundamentos, Conteúdos e Metodologias 
do ensino de História 

  5 4 1 60 30 90 

  Gestão em ambientes escolares   6 4 2 60 60 120 

  Gestão em ambientes não escolares   5 4 1 60 30 90 

  Educação de Jovens e Adultos   5 4 1 60 30 90 

TOTAL 71 56 15 840 450 1290 

 

Em relação a formação para atuar em Administração, Planejamento, Inspeção, 

Supervisão e Orientação para a Educação Básica, o artigo 22, inciso I da Resolução 

CNE/CP 02/2019 estabelece que os cursos de graduação em Pedagogia devem 

oferecer aprofundamento de estudos na área, adicionando 400 horas as 3.200 

previstas para o curso se optarem por oferecer essa habilitação. 

O PPC do Curso de Pedagogia do ICET, habilita o egresso a atuar em Gestão 

Escolar com o desenvolvimento das competências gerais e específicas da área nas 

seguintes disciplinas: 

Quadro 09 – Disciplinas Gestão 

DISCIPLINA NC CHT CHP HT 

Política, Gestão e Legislação da Educação Básica 4 4 0 60 

Organização e Gestão do Trabalho Escolar 4 4 0 60 

Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar 4 4 0 60 

Gestão em ambientes escolares 6 4 2 120 

Gestão em ambientes não-escolares 5 4 1 90 

Tópicos Especiais em Gestão Escolar I 4 4 0 60 

Estágio Supervisionado III 6 2 4 150 

  31 26 5 600 

5.3 Conteúdo das práticas educativas integradas 

Define-se como práticas educativas integradas temas ou conteúdos, 

regulamentados por Lei, Resolução ou Parecer específico sobre o currículo do ensino 

superior e que constarão da matriz curricular na forma de disciplina ou conteúdo 

obrigatório. Neste último caso, compondo a ementa de uma disciplina do Curso.  
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O PPC do Curso de Pedagogia do ICET, em atendimento as orientações legais,  

optou pela incorporação dos referidos conteúdos na ementa das seguintes disciplinas: 

Educação Indígena 

Culturas Brasileiras e Diversidades Étnicas (Resolução CNE/CP Nº 01/2004, 

Resolução CNE/CP Nº 1/2012) 

Libras (LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 Dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências) 

Educação Inclusiva (Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764 no 28/12/2012, institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro do 

Autismo) 

Educação Ambiental (Lei Federal n° 9.795/99; Resolução CNE/CP Nº 2/2012; Lei 

nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003) 

 

Para além do cumprimento de normativas legais, a importância da presença 

dessas discussões na formação do futuro professor reside no “compromisso com a 

educação integral dos docentes em formação, visando à constituição de 

conhecimentos, de competências, de habilidades, de valores e de formas de conduta 

que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a democracia e a 

pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas”, como explícito no inciso VIII, 

artigo 8, da Resolução CNE/CP 02/2019. 

Nas orientações emanadas dessas legislações, novos princípios 

epistemológicos e pedagógicos são engendrados, voltando-se a especificar as 

condições de efetivação do ensino e da aprendizagem, indicando procedimentos a 

serem observados no planejamento e na avaliação da prática pedagógica, 

consubstanciado nos termos explicitados na regulamentação nacional, indicam-se 

para o curso de pedagogia, mudanças qualitativas e quantitativas nas estruturas 

curriculares e nas condições objetivas de formação do Pedagogo.  

Tais orientações buscam um diálogo emergente com os principais 

direcionamentos para uma educação mais universalizada e acessível a todos os 

cidadãos brasileiros, respeitando a pluralidade de ideias e de pessoas, reconhecendo 

características socioeconômicas e socioculturais, que constituem os ambiente 

educacionais brasileiros (BRASIL, Constituição Federal, de 1988; BRASIL, Lei nº 

9.394, de 1996; BRASIL, Lei nº 13.146, de 2015). 

Sendo que, em meio a pluralidade de pessoas, faz-se necessários destacar as 

políticas públicas que tangenciam o formação para atuação e atendimento as minorias 

sociais que constituem a comunidade escolar, com destaque para as pessoas com 

deficiência (PcD), com transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades ou 

superdotação, que compõem o público-alvo da educação especial, haja vista a 

necessidade de atendimento educacional especializado visando minimizar as 

barreiras socioeducacionais enfrentadas em especial por esses alunos (BRASIL, Lei 

nº 9.394, de 1996; BRASIL, 2001, 2008; BRASIL, Decreto nº 7.611, de 2011; BRASIL, 

Lei nº 13.146, de 2015). 
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Deste modo, buscando contemplar as principais políticas inclusivas e 

educacionais, para que a formação do profissional pedagogo contribua com a 

formação integral do constructo PcD, TEA ou AH/SD, assim como demais minorias 

sociais, o curso de pedagogia do ICET transita entre as premissas demarcadas para 

a inclusão social, reconhecendo que todos os alunos são únicos e participantes ativos 

da própria construção do conhecimento, assim como reconhece as diferenças como 

agentes potencializadores do processo de ensino e aprendizagem, por meio da 

ressignificação de conceitos sociais e acadêmicos sobre o que é aprender e ensinas, 

a partir de construções político legais e as realidades sociais dos contextos onde 

alunos e professores estão inseridos, por meio de uma percepção humanista e 

filosófica. 

Nessa direção, as disciplinas Educação Indígena e Culturas Brasileiras e 

Diversidades Étnicas vão ao encontro do preconizado no inciso XIV, artigo 7, da 

Resolução CNE/CP 02/2019, que aponta para a importância da “adoção de uma 

perspectiva intercultural de valorização da história, da cultura e das artes nacionais, 

bem como das contribuições das etnias que constituem a nacionalidade brasileira”.  

6. EIXO ESTRUTURANTE COMPLEMENTAR OPTATIVO 

A formação de professores para atuar no processo educativo na Educação 

Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Ação gestora de ambientes 

escolares e não-escolares tem como princípio fundamental a unidade teoria e prática, 

aspecto importante para a consolidação dos conhecimentos formativos necessários 

ao exercício da profissão.  

Nesse tocante, este Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, realça o eixo 

estruturante complementar optativo, visando o aprofundamento da formação 

acadêmica em áreas específicas relacionadas a políticas públicas e educação básica, 

movimentos sociais e educação, metodologia da leitura, economia e educação, escola 

multisseriada, informática aplicada a educação, educação do campo, em direitos 

humanos, epistemologia, ética e educação, psicologia social, educação e sexualidade 

e tópicos especiais em educação I e II.  

O aluno do curso de Pedagogia do ICET terá de cursar 8 créditos em disciplinas 

optativas, perfazendo 120 horas em disciplinas optativas. Ressalta-se que, o eixo 

complementar optativo confere créditos obrigatórios e tem por objetivo complementar 

e enriquecer a formação acadêmica e científica do aluno oferecendo maior 

aprofundamento conceitual e permitindo ao aluno a construção teórica que 

fundamentará um maior conhecimento na sua formação. O aluno deve cursar no 

mínimo duas (02) disciplinas equivalentes a 8 créditos, ou 60 horas, que serão 

oferecidas ao longo do curso, de acordo com a disponibilidade de docentes e 

obrigatoriamente nos últimos períodos letivos. Assim, este documento estabelece que:  

• As optativas são abertas aos alunos a partir do 3º período, sempre 

priorizando os mais antigos e finalistas.  
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• As optativas têm um caráter essencial e de enriquecimento e 

apresentam algumas particularidades, tais como:  

• São escolhidas, segundo o próprio interesse do aluno que poderão 

enriquecer sua formação;  

• Deverá ter obrigatoriamente especificidades com a área de formação da 

pedagogia (isso quando as escolhas de optativas são de outros cursos  

• Não isentam disciplinas obrigatórias do curso de Pedagogia;  

• São consideradas para contagem de créditos para integralização do 

curso;  

• As optativas solicitadas como aproveitamento de estudo serão 

registradas com nome e carga horária no Histórico Escolar do aluno e deverá 

obrigatoriamente ter caráter formativo na área de educação.  

• Poderá ser computado como créditos optativos até 50% dos exigidos no 

currículo atividades tais como: extensão, PIBIC, cursos de capacitação 

devidamente registrado por entidades da área de educação, atividades 

extracurriculares e etc.  

• As atividades computadas como créditos optativos não poderão ser 

computadas como atividades teórico-práticas que exige as diretrizes nacionais 

do Curso de Pedagogia para enriquecimento curricular de interesse do aluno, 

conforme o quadro a seguir:  

 
Quadro 10 - Disciplinas optativas 

 

SIGLA DISCIPLINA PR NC CT CP CHT CHP CHTotal 

  Políticas Públicas da Educação Básica   4 4   60 0 60 

  Movimentos Sociais da Educação   4 4   60 0 60 

  Educação em Direitos Humanos   4 4   60 0 60 

  Informática Aplicada a Educação   4 4   60 0 60 

  Epistemologia, Ética e Educação   4 4   60 0 60 

  Educação e Sexualidade   4 4   60 0 60 

  Psicologia Social   4 4   60 0 60 

  Tópicos Especiais em Educação I   4 4   60 0 60 

  Tópicos Especiais em Educação II   4 4   60 0 60 

TOTAL 36 36 0 540 0 540 

 

7. PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Ver PORTARIA Nº 57, DE 27 DE AGOSTO DE 2019, que regulamenta as 

atividades práticas no âmbito dos cursos superiores da UFAM. 

A docência, enquanto profissão, possui várias peculiaridades, uma delas, e 

provavelmente a mais marcante, é o tempo de imersão no ambiente profissional. 

Diferente das demais profissões, a aprendizagem da docência tem início na 

escolarização básica, um longo período no qual os estudantes constroem 

representações sobre a escola e a profissão docente, representações essas que 

marcarão sua vida profissional. Formalmente, porém, a formação para a docência 
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tem início nos cursos de licenciatura, responsáveis pela construção das bases para 

o desenvolvimento profissional do professor. 

Para Garcia (1999), a docência, como qualquer outra profissão, precisa 

assegurar que aqueles que a exercem “[...] tenham um domínio adequado da ciência, 

técnica e arte da mesma, ou seja, possuam competência profissional.” (GARCIA, 

1999, p. 22) A formação inicial é essencial para a construção da competência 

profissional dos futuros professores, porém, os descompassos entre as 

aprendizagens consideradas essenciais pelas universidades e as necessidades 

enfrentadas pelos professores no “chão da escola” têm contribuído para aumentar o 

descrédito dessa etapa da aprendizagem profissional. 

Autores como Pérez Gómez (1992) e Imbernón (2006) chamam a atenção para 

a impossibilidade de generalizar as situações da docência, e assim construir uma 

formação isolada da realidade escolar, pois na prática não existem problemas, mas 

situações problemáticas contextualizadas, logo, é essencial que a formação inicial 

seja capaz de fornecer ao futuro professor a “imersão” no seu futuro ambiente 

profissional. 

Assim, as práticas de ensino se consolidam como ações formativas 

imprescindíveis para o desenvolvimento profissional do professor. 

 

7.1 Prática como Componente Curricular 

 

Ver PORTARIA Nº 57, DE 27 DE AGOSTO DE 2019, que regulamenta as 

atividades práticas no âmbito dos cursos superiores da UFAM, parágrafo 3º: 

A prática como componente curricular é uma atividade obrigatória dos 
cursos de licenciatura e se configura como um conjunto de atividades 
formavas, que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos 
ou desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência, 
vivenciados preferencialmente em espaços escolares. Deve integrar 
disciplinas de caráter prático, relacionadas à formação pedagógica. 

Conforme orientação da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura, posteriormente substituída pela e da Resolução CNE/CP Nº 

2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional 

Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação), os cursos de licenciatura deverão dedicar 400 horas para atividades de 

prática como componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo, e 

400 horas de estágio supervisionado em ambiente de ensino e aprendizagem.  

O Artigo 15, da Resolução 02/2019 esclarece que: 

a carga horária de 800 horas para a prática pedagógica deve estar 
intrinsecamente articulada, desde o primeiro ano do curso, com os 
estudos e com a prática previstos nos componentes curriculares, e 
devem ser assim distribuídas: 400 (quatrocentas) horas de estágio 
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supervisionado, em ambiente de ensino e aprendizagem; e 400 
horas, ao longo do curso, entre os temas dos Grupos I e II. 

Apesar das orientações acerca da prática como componente curricular dos 

cursos de Licenciatura já se fazer presente desde a Resolução 02/2015, observa-se 

nas matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura uma indefinição e/ou duplicidade 

em relação as atividades a serem realizadas nas práticas e nos estágios.  

Esclarece Ribeiro (s.d.) que o objetivo das práticas curriculares é o conhecimento 

e análise de situações pedagógicas o que não exige incursão na realidade, ou seja, 

pode ser concretizada em atividades que façam uso de tecnologias da informação, 

análise de narrativas orais e escritos de professores, estudo de casos de ensino, 

análise das produções dos alunos, situações simuladas, produção de material 

didático, dentre outras. 

Nesse sentido o objetivo das práticas curriculares é tomar a escola como objeto 

de reflexão, centrando-se na escola, mas não necessariamente acontecendo no 

espaço físico das escolas. Sua inclusão na ementa das disciplinas objetiva romper 

com o modelo aplicacionista no qual primeiro se estudam os conteúdos nas 

disciplinas para depois aplicá-los no estágio ao final do curso indo ao encontro do 

preconizado no artigo 15, parágrafo 3º, da Resolução 02/2019 que esclarece:  

 

§ 3º A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do 
licenciando, com a participação de toda a equipe docente da 
instituição formadora, devendo ser desenvolvida em uma progressão 
que, partindo da familiarização inicial com a atividade docente, 
conduza, de modo harmônico e coerente, ao estágio supervisionado, 
no qual a prática deverá ser engajada e incluir a mobilização, a 
integração e a aplicação do que foi aprendido no curso, bem como 
deve estar voltada para resolver os problemas e as dificuldades 
vivenciadas nos anos anteriores de estudo e pesquisa.   
 

A proposta pedagógica do Curso de Pedagogia do ICET/UFAM contempla a 

Resolução 02/2019 quando, a partir do 2º período, encaminha seus alunos para 

atividades práticas como componente curricular das disciplinas Fundamentos e 

Metodologia da Educação Infantil e Construção das Linguagens: as artes, a leitura e 

a escrita. O objetivo da carga horária prática no interior das disciplinas é proporcionar 

a reflexão e a tematização que possibilitam a apropriação de diversos conhecimentos 

através de atividades de coletas de material em campo ou em atividades 

supervisionadas de tematização de sala de aula, análise de currículos e de jogos e/ou 

materiais e livros didáticos, construção de portfólios, por exemplo. 

As disciplinas que possuem componente prático demandam dos professores 

dessas disciplinas que, junto com seus alunos, adentrem à realidade escolar, 

formulando um diagnóstico com a participação ativa de professores e equipe gestora 

das escolas de educação básica, de forma a elaborar estratégias de vivência e 

intervenção que contribuam com o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes 

e forneça a vivência necessária a reflexão teórica no âmbito das disciplinas.  

Assim, as práticas curriculares estão presentes a partir do segundo período do 

curso, como apresentado no quadro 8 (p.44) 
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7.2 Estágios Supervisionados 

 

Os estágios supervisionados, diferente das práticas, pressupõem a realização 

de atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de trabalho, 

reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na relação interinstitucional, 

estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário. 

O tempo de permanência in loco no futuro espaço de exercício profissional sob 

a forma supervisionada por um professor qualificado na área é essencial para o 

desenvolvimento da profissionalidade docente.   

Os estudos de Pimenta (2001, p.13) contribuem nessa discussão ao pontuar que 

o estágio “terá por finalidade propiciar ao aluno uma aproximação (grifo da autora) à 

realidade na qual irá atuar, devendo se constituir em um espaço de construções de 

aprendizagens significativas no processo de formação de professores, nele os 

diferentes saberes se articulam por meio do contato com a realidade escolar”. No 

estágio a articulação teoria-prática ganha forma e contexto, pois o lócus para obtenção 

de dados que potencializam a relação teoria/prática é a escola. Daí a relevância de 

cedo trazer o licenciando para dentro da escola, fazendo em todas as disciplinas do 

curso uma interação entre teoria e prática, entre a Universidade e a Escola. 

As diretrizes afirmam que durante o estágio, o licenciado do curso de Pedagogia 

deverá proceder ao estudo e interpretação da realidade educacional, em espaços 

escolares e não-escolares, produzindo uma avaliação desta experiência e sua 

autoavaliação.  

Um exemplo de como o estágio pode ser estruturado é fornecido por Flores, 

Méndez e González (2015)9 que relatam uma experiência de formação de professores 

na qual os alunos da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Málaga 

participam de um projeto de aprendizagem em serviço em um centro educativo que 

desenvolve uma proposta peculiar: uma escola constituída como comunidade de 

aprendizagem. A intenção dessa proposta de aprendizagem em serviço é que os 

alunos sejam inseridos na escola e com ela contribuam através de sua atuação 

profissional. 

Essa experiência formativa toma como princípio que na formação do futuro 

professor é essencial que “[...] a aprendizagem tenha lugar em cenários de trabalho 

reais e com projetos relevantes, enquanto se presta um serviço a esses centros, 

colaborando e apoiando seu projeto [...]”. (FLORES, MÉNDEZ e GONZÁLEZ, 2015, 

 

9 FLORES, José I. Rivas; MÉNDEZ, Analia E. Leite; GONZÁLEZ, Pablo Cortes. La escuela como 

contexto de la Formación Inicial del Profesorado: Aprendiendo desde da colaboración. Profesorado: 
Revista de curriculun y fórmacion del professorado. Granada, V. 19, N. 1, p. 228-242. ISSN 1138-
414X (edición papel)  ISSN 1989-6395 (edición electrónica). Disponível em: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/41029. Acesso 18 dez. 2018.  
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p. 230). Os autores defendem que a formação de professores deve se assentar sobre 

três eixos: a docência, a investigação e a inovação nos contextos em que atuam. Para 

Flores, Méndez e González (2015), a docência não é apenas um espaço de ensino, 

mas também de investigação, é a investigação nos espaços escolares que torna 

possível a mudança dos sistemas educativos e das escolas, na medida em que 

promove o repensar das práticas instituídas.  

É nessa direção que se pretende encaminhar as práticas curriculares e o estágio 

dos alunos do curso de Pedagogia nas escolas de educação básica, priorizando a 

colaboração com os sistemas de ensino, a articulação entre teoria e prática e a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Todo o projeto formativo da licenciatura em Pedagogia, inclusive as diferentes 

práticas curriculares que o aluno vivencia ao longo do curso e os componentes 

práticos do estágio distribuídos nas disciplinas de conteúdo e método, devem prepara-

lo para o ápice de seu processo formativo que acontecerá no 8º, 9º e 10º períodos, 

quando da imersão profunda na escola e na sala de aula. As principais atividades do 

aluno estagiário são: a observação, o registro, a avaliação dos processos de ensino e 

aprendizagem, o planejamento de intervenções que subsidiem a sua prática 

pedagógica como regente de sala de aula e a redação do relatório de estágio. Essa 

configuração do Estágio Supervisionado a partir do 8º período requer cuidadoso 

planejamento, visando à formação teórica e pedagógica contínua do Pedagogo e 

exige dos professores do curso articulação e planejamento entre o desenvolvimento 

do currículo e a implementação dos instrumentos para configuração, apropriação e 

intervenção pedagógica nos ambientes escolar e não-escolares.  

As disciplinas da matriz curricular devem propiciar o exercício metodológico e 

conceitual sobre temas/problemas sócio educacionais, da elaboração de documentos 

e materiais, tais como relatórios, ensaios, diagnósticos, matrizes educacionais e 

materiais didáticos de forma que, ao chegar ao Estágio Supervisionado, o graduando 

de Pedagogia deve ter se apropriado, internalizado e exercitado teorias, conceitos, 

métodos e técnicas, de compreensão do fenômeno/processo educacional, de 

organização pedagógica de experiências de ensino e aprendizagem,  bem como das 

diferentes atuações do pedagogo nos espaços escolares e não-escolares.. 

O objetivo dos estágios supervisionados é desenvolver uma prática de indução 

profissional a partir da observação, diagnóstico, planejamento, avaliação, reflexão, 

investigação, intervenção e tematização de situações-problema geradas a partir da 

prática educativa. Nesse sentido, as supervisões do estágio são essenciais e devem 

garantir um espaço de tematização da prática com recursos teóricos e experienciais, 

contemplando assim a complexidade e a singularidade da natureza da atuação do 

professor, favorecendo o desenvolvimento de um estilo pedagógico próprio, mediante 

a reflexão sobre vivências pessoais, sobre a implicação com o próprio trabalho, sobre 

as diferentes formas de sentir, analisar e intervir sobre as relações estabelecidas na 

prática educativa.  

Na supervisão dos estágios os licenciandos também têm a oportunidade de 

trabalhar conteúdos próprios da investigação, tais como os procedimentos de 

observação, descrição e análise de práticas educativas e de realidades escolares. 
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Para isso, são utilizados instrumentos e estratégias como o registro de observações 

realizadas (diário de campo), tematização da prática observada, resolução de 

situações-problema características do cotidiano profissional, produção de relatórios e  

casos de ensino. 

Além de desenvolver competências relativas à investigação, nos estágios os 

licenciandos têm a oportunidade de refletir sobre o funcionamento das instituições, a 

definição de conteúdos de aprendizagem, estratégias didáticas, a gestão do espaço, 

do tempo, dos vínculos, dos materiais, dos conteúdos e a relação com as famílias e 

com as comunidades, podendo construir uma identidade profissional já imersa na 

realidade educativa em funcionamento.  

Para a boa execução do estágio, será definido um professor coordenador do 

estágio que realizará as orientações tanto no espaço da Universidade, durante o 

horário do curso, como no ambiente escolar. Caberá ao coordenador de estágio 

orientar as atividades dos alunos nas escolas e manter com a instituição educativa 

uma relação de parceria, troca de saberes e respeito mútuo. 

Por sua vez, as escolas nas quais os alunos da Pedagogia realizarão seus 

estágios também devem indicar um supervisor para acompanhamento dos alunos. 

 

7.2.1 Objetivos do estágio 

• Propiciar ao futuro professor o conhecimento de seu campo de trabalho, 

da realidade educacional e da complexidade do processo ensino-aprendizagem 

nos espaços escolares e não escolares; 

•  Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes relativas à profissão 

docente, considerando o contato direto com o campo de estágio e a formação 

teórica proporcionada pelo curso. 

• Vivenciar processos de ensino e pesquisa na escola-campo/centro de 

educação infantil/creches, ou em outros espaços previamente aprovados, para que 

os alunos desenvolvam condições e convicções favoráveis à continuidade da sua 

formação. 

• Contribuir para o desenvolvimento de sua profissionalidade docente, de 

seus saberes e competências profissionais; 

• Elaborar, desenvolver e avaliar projetos educativos, a partir do 

diagnóstico da realidade da educação infantil, dos anos iniciais do ensino 

fundamental e na gestão, planejamento e organização escolar e não-escolares, 

construindo formas de atuação, com vistas à melhoria da educação de crianças, 

jovens e adultos 

Para cumprir os objetivos acima propostas, as seguintes aprendizagens e 

competências devem fundamentar as atividades do graduando no Estágio 

Supervisionado:  

a) trabalho conceitual e reflexivo do graduando, consubstanciado no processo 

de fundamentação, definido pela elaboração de trabalhos escritos, de análise de 

problemas sócio educacionais específicos dos olhares disciplinares;  

b) trabalho de investigação, diagnose e formulação de matrizes do setor 

educação e dos processos escolares, consubstanciados pela área de fundamentos 
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específicos de funcionamento, organização e planejamentos educacionais, 

curriculares e didáticos; definido pela formulação de trabalhos escritos, descritivos, de 

levantamento, sistematização e análise de dados;  

c) trabalho teórico-pedagógico, consubstanciado na especificação dos 

processos e práticas pedagógicas das áreas específicas da formação na Educação 

Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Gestão, planejamento e 

organização em ambientes escolares e não-escolares, definidos pela elaboração de 

trabalhos escritos, planos, projetos pedagógicos, relato de experiências e etc. 

 

7.2.2 Matrícula nos Estágios Supervisionados   

a) Para o Estágio I (Educação Infantil), o aluno deverá ter completado todas as 

disciplinas até o 6º período.  

b) Para o Estágio Supervisionado II e III (Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

Gestão, planejamento e organização escolar e não-escolar), o aluno deverá ter 

concluído todas as disciplinas até o 7º período.  

c) Será vedada qualquer possibilidade de matrícula nos estágios que estejam 

contrárias as indicadas acima.  

d) Será vedada qualquer possibilidade de matrícula nos estágios que estejam 

contrárias as indicadas acima.  

É importante pontuar que o trabalho de integração curricular, anterior ao estágio, 

deve visar a consolidação das estruturas intelectuais e domínios metodológicos, no 

sentido da formulação conceitual e metodológica sobre a prática pedagógica, que 

permita ao futuro pedagogo elaborar relatórios de pesquisa, formulários, modelos, 

métricas, documentos, registros e mediações didáticas e tecnológicas.  

 

7.2.3 Relatório de Estágio 

A concepção de formação de professores adotada nesse documento considera 

a docência, a investigação e a inovação nos contextos de atuação centrais ao 

processo de formação do futuro pedagogo. Assim, o eixo do estágio aqui desenvolvido 

é a pesquisa, para além da observação e atuação docentes necessário para o 

profundo processo de reflexão e análise sobre os dados da realidade. 

Parte-se da ideia de que a prática por si só não é construtiva, o que é construtivo 

é a reflexão sobre a prática, e para isso, como afirma Carvalho (2001)  “... muitas 

horas de estágios, de observação e de regência, muitas reflexões sobre esses 

estágios são necessárias, bem como boas discussões relacionando a teoria da 

construção dos conhecimentos específicos às práticas de ensino...” (CARVALHO, 

2001, p. 113). 

De acordo com esta concepção metodológica, propomos quatro momentos 

distintos e articulados no desenvolvimento das atividades de estágio, são elas: 

Observação participante: A literatura científica conceitua a observação 

como uma técnica de pesquisa que permite a coleta de dados a partir da 

utilização dos sentidos para a obtenção de determinados aspectos da realidade. 

Observar vai além de ver, ouvir ou sentir; quando observamos devemos ir além, 

devemos buscar a constante reflexão e análise dos fatos e ou fenômenos que 
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se pretende estudar ou conhecer. Desta forma, a observação tem um papel 

importante na pesquisa em educação, pois esta se constitui como um “exercício 

no pensamento” sendo antes de tudo um “ato de criação” do próprio sujeito que 

olha, a partir dela podemos buscar a reflexão e análise dos fatos e ou fenômenos 

que se pretende estudar ou conhecer. A observação deve permear todo o 

processo de estágio oferecendo subsídios para a realização das demais etapas 

de trabalho. 

Identificação de uma problemática: No transcurso das atividades de 

observação e com o registro dos dados coletados e das reflexões, o aluno deverá 

compor uma problemática sobre a qual se debruçará mais detidamente ao longo 

do processo de estágio. Nesse sentido, a identificação de um problema ou de 

um conjunto de questões se constituirá no objeto de pesquisa pedagógica, na 

perspectiva de forjar nos alunos também o espírito de investigação que 

desnaturaliza as opções pedagógicas feitas onde, pelo caminho da investigação, 

o aluno/estagiário possa questionar as soluções didático-pedagógicas já em uso. 

Por esta via será possível criar um espaço propício para a construção de 

propostas inovadoras para os velhos problemas que insistem em questionar a 

eficiência e a qualidade das nossas intervenções pedagógicas. 

A intervenção pedagógica e o exercício da docência: O conjunto das 

observações deve conduzir o aluno/estagiário a um conjunto de reflexões acerca 

da escola e da prática pedagógica na sala de aula. A mediação dessas análises 

e problematizações realizadas durante o processo de orientação deverá, por sua 

vez, indicar para o aluno uma problemática da qual se ocupará por um 

determinado período do seu estágio. Desta forma ao estudar e investigar essa 

problemática, o aluno/estagiário, como resposta a esta, elaborará um plano de 

intervenção pedagógica. Este plano, por sua vez, se constituirá como um 

conjunto de atividades planejadas e devidamente justificadas que possibilitem 

ao aluno, pelo exercício da docência, desenvolver uma práxis pedagógica com 

vista à superação da questão ou questões levantadas na organização da 

problemática. 

Reflexão sobre a ação: Formar o professor não é simplesmente dotá-lo 

de uma bagagem de conhecimentos e habilidades (MIZUKAMI, 2002) mas levá-

lo a refletir sobre o seu fazer pedagógico e assim construir a sua identidade 

profissional. 

 

O roteiro do relatório de estágio, bem como o manual de estágio e demais 

documentos regulatórios serão elaborados pelo Colegiado de Curso e Núcleo Docente 

Estruturante tão logo o curso de Pedagogia do ICET seja aprovado. 

8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) tem como objetivo a formação do 

professor reflexivo e pesquisador, capaz de compreender e atuar na realidade 

educacional contemporânea e de propor novas alternativas pedagógicas, que 
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contribuam para a construção do professor como sujeito pesquisador da própria 

prática.   É construído ao longo do processo formativo e ao final do curso, como 

resultado do desenvolvimento de estudos, na qual o aluno deverá produzir um 

trabalho de conclusão de curso, no formato de artigo científico, com defesa em 

seminário aberto a comunidade.  

É resultado do processo de experiências teórico-práticas propiciadas pelos eixos 

que estruturam a formação do pedagogo, bem como em áreas de interesse dos 

acadêmicos contempladas nesta proposta articuladas aos eixos estruturantes. Para 

que o aluno possa desenvolver o TCC, este deverá estar devidamente matriculado no 

mesmo. Em atendimento à Resolução 021/2007 – CONSEPE, o graduando que 

obtiver o Artigo Científico completo publicado em anais de eventos científicos na área 

de educação e em revista especializada eletrônica ou impressa de circulação regional, 

nacional ou internacional referente à área, poderá solicitar dispensa do Trabalho de 

Conclusão de Curso de Graduação.   

Observamos que só poderão ser aceitos artigos científicos completos, resultados 

de atividades institucionalizadas, com ISSN ou ISBN, cujo/a acadêmico/a requerente 

seja o/a autor/a principal. O aproveitamento de estudo de que trata esta normatização, 

será submetido ao Colegiado do Curso de Pedagogia, conforme legislação vigente da 

UFAM.        

É importante realçar, que o objetivo do Trabalho de Conclusão do Curso é o 

desenvolvimento de um produto vinculado com a prática docente as atividades 

educacionais, de caráter propositivo e de intervenção na realidade educacional que 

pode ser apresentado sobre a forma de relatório de pesquisa, trabalho monográfico e 

artigo científico. 

 Como trabalho acadêmico de conclusão do curso, o TCC deve refletir a 

consolidação das estruturas conceituais, das abordagens pedagógicas, das 

investigações e experiências efetivadas na prática pedagógica, desenvolvidas ao 

longo do curso e objetivadas na atuação sistemática no Estágio Supervisionado. Na 

medida em que expressa especialmente a sequência e análise das atividades 

desenvolvidas no Estágio Supervisionado, o TCC deve apresentar diagnóstico da 

realidade investigada, problema ou questão de pesquisa, objetivos, fundamentação 

teórica e metodologia com descrição rica da prática pedagógica observada 

desenvolvida, planos/projetos e materiais elaborados; sendo obrigatória a 

interpretação e análise, especifica e global, dos objetos tratados.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) poderá ser na forma de monografia e 

facultado o artigo científico. O TCC será elaborado pelo aluno, sob a orientação de 

um professor do curso e/ou docente do ICET/UFAM, tendo como objeto a produção 

acadêmica que deve expressar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas no seu 

campo de atuação profissional, bem como os conhecimento produzidos no decorrer 

do curso. 

O trabalho de conclusão de curso será socializado junto à comunidade 

acadêmica, através da defesa pública do trabalho acadêmico. Será constituída uma 

banca com três professores (orientador do TCC e dois professores convidados) para 

avaliação e conceito final. As normas específicas de desenvolvimento do TCC serão 
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detalhadas em regimento próprio, que será aprovado pelo Colegiado do Curso e 

homologado pela Coordenação Acadêmica, com base nos aspetos legais e Núcleo 

Docente Estruturante (Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia), conforme Diretrizes Gerais para o Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

A Coordenação do Curso de Pedagogia, quando assim for formalizado, 

organizará disponibilizará para os alunos, manual atualizado de apoio ao TCC, 

disponibilizado pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM e com o apoio da 

Coordenação de Sistemas de Informação  do ICET/UFAM, criará um repositório 

institucional próprio para o arquivo dos TCC na página do E-CAMPUS, ou outro 

similar, possibilitando que os TCC dos discentes sejam compartilhados. 

8.1 Normatização Do Trabalho De Conclusão De Curso – TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso é requisito obrigatório para conclusão do 

Curso de Pedagogia e a defesa pública, pelo/a autor/a de cada trabalho, é obrigatória. 

Tem como base o Estágio Supervisionado e os fundamentos adquiridos nas 

disciplinas Metodologia do Estudo e da Pesquisa, Metodologia da Pesquisa 

Educacional, Projeto de Pesquisa em Educação, Seminário de Pesquisa I e II, 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 

O TCC, que se constitui em um artigo, consiste em produção de caráter científico 

e desenvolvimento da autonomia intelectual, com avaliação pautada em pesquisa 

realizada, fundamentação teórica, consistência de argumentos, exposição lógica e 

organização geral, síntese e integração dos saberes e competências adquiridos ao 

longo do curso, possibilitando a produção e reconstrução de conhecimentos 

significativos para a comunidade educacional.                     

Desse modo, a orientação do TCC ficará a cargo de um professor–orientador, 

que será indicado de acordo com as linhas de pesquisa do Curso de Pedagogia e 

aprovação do Colegiado deste curso. A indicação do professor orientador deve levar 

em consideração a distribuição de acordo com as áreas de interesse dos professores, 

bem como a distribuição equitativa de orientandos entre eles. Cada professor 

orientador poderá orientar, ao máximo, 05 (cinco) alunos de cada vez.   Conforme 

decisão colegiada, as linhas de pesquisa do curso de Pedagogia do ICET são:              

1- Educação, meio-ambiente e identidades étnico-culturais no Contexto 

Amazônico- O objetivo: investigar as especificidades da região amazônica e as 

diferentes concepções de educação neste contexto. São focos de interesse dessa 

linha de pesquisa os fundamentos epistemológicos, concepções, abordagens, 

diretrizes e práticas voltados a educação escolar indígena, a educação no campo e a 

educação ribeirinha. 

2- Ensino de Ciências e Matemática- O objetivo desta linha de pesquisa é a 

discussão e a produção científica local, quer em termos de ideário (pesquisas, estado 

da arte), quer de práticas pedagógicas (epistemológica/metodológica), em quaisquer 

dos níveis de ensino. Integram a proposta desta linha, estudos sobre a epistemologia 
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da Ciência, da prática e da formação reflexiva docente, perfil didático e 

profissionalização de professores em ciências e matemática. 

3- Formação docente e desenvolvimento profissional- Desenvolver pesquisas 

que tenham por objeto a ação de ensinar/educar e suas implicações na formação de 

professores e suas políticas; na produção de saberes e conhecimentos; nas práticas 

de memórias e histórias; no trabalho e na profissionalização docente. Compreendendo 

o desenvolvimento profissional docente como um contínuo, são focos de interesse os 

estudos sobre os currículos das licenciaturas, o estágio supervisionado, a prática 

pedagógica como lócus de conhecimento, dentre outros. 

4- Fundamentos, Currículos e Programas em Educação- Desenvolver estudos e 

investigações sobre a cultura, o conhecimento, a formação humana e o debate da 

educação à luz de teorias que indagam as contradições da sociedade contemporânea. 

Problematizando a educação a partir do ponto de vista histórico, filosófico, sociológico 

e psicológico, preservando as particularidades desses campos do saber. Visa 

aprofundar conhecimentos sobre as concepções teóricas de currículo e programas 

em educação em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular. 

8.2 Comissão de TCC 

A Comissão responsável pelo TCC será composta por professores das 

disciplinas: Estágio Supervisionado, Metodologia da Pesquisa Educacional, Projeto de 

Pesquisa em Educação, Seminário de Pesquisa I e II, Trabalho de Conclusão de 

Curso I e II, além de outros professores indicados pelo Colegiado Curso de Pedagogia, 

e designados por portaria da direção do ICET/UFAM.  

À Comissão de TCC compete: elaborar, semestralmente, o calendário de todas 

as atividades relativas ao TCC, em especial o cronograma de sua defesa;  elaborar e 

encaminhar aos professores orientadores as fichas de frequência e avaliação das 

atividades atinentes ao TCC, para serem preenchidas por estes;  convocar, sempre 

que necessário, em reunião os professores orientadores e alunos orientandos;  

compor o quadro de orientadores, em conjunto com a Coordenação Pedagógica do 

curso;  manter arquivo atualizado com os projetos e os TCC;   providenciar o 

encaminhamento à biblioteca de cópias dos TCC aprovados;  programar cronograma 

de defesa dos trabalhos monográficos;   Criar mecanismos de divulgação para toda a 

comunidade acadêmica e sugerir a publicação em revistas ou sob formato de livros, 

daqueles de maior relevância acadêmico-científica;  designar os professores 

avaliadores dos TCCs;  tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento;  Elaborar um 

quadro geral dos professores orientadores, com as respectivas temáticas, dos nomes 

dos alunos, turmas, locais de atendimento, dados esses fornecidos pelos 

orientadores;  Promover e divulgar eventos que visem socializar a produção 

acadêmica dos alunos;  Articular as ações relacionadas à defesa pública de trabalho 

de conclusão de curso do TCC.              

8.3 Atribuições do Professor Orientador 
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 Acompanhar o orientando dentro da temática escolhida, ao longo das etapas do 

desenvolvimento do trabalho;  frequentar as reuniões convocadas pela coordenação 

de TCC;  registrar a frequência e as atividades desenvolvidas junto ao orientando, em 

formulário próprio, a ser fornecido pela coordenação;  entregar à coordenação do 

TCC, semestralmente, as fichas de frequência e avaliação devidamente preenchidas 

e assinadas;  analisar e avaliar os relatórios parciais mensais que lhe forem entregues 

pelos orientandos;  participar da comissão de avaliação do TCC;  participar, como 

professor avaliador na Banca Examinadora do TCC, do qual foi orientador;  assinar, 

juntamente com os demais membros da comissão de avaliação, as fichas de avaliação 

das monografias e as atas finais da defesa dos trabalhos monográficos;  destinar à 

orientação de cada trabalho de conclusão de curso a carga horária de duas horas 

semanais; orientar, no máximo, 05 (cinco) alunos de cada vez.            

8.4 Compete aos/as acadêmicas/os em fase de realização do TCC 

Requerer sua inscrição em formulário próprio, para orientação de TCC, junto à 

Comissão de TCC, no prazo determinado por esta comissão;  Sugerir o professor 

orientador, respeitando à vinculação do docente às linhas de pesquisa do curso;   

Frequentar as reuniões convocadas pelo seu orientador ou pela coordenação do TCC, 

devendo justificar eventuais faltas;  Cumprir o calendário divulgado pela coordenação 

para entrega dos relatórios parciais e versão final do Trabalho de Conclusão de Curso;  

Entregar aos orientadores relatórios parciais mensais sobre as atividades 

desenvolvidas; Elaborar a monografia conforme orientação do professor orientador;  

Elaborar a monografia como resultado final da pesquisa, que deverá ser entregue a 

comissão de avaliação do TCC;  Comparecer em dia e hora e local determinado para 

defesa pública do TCC.  

Apresentar em 20 minutos a sua pesquisa e se colocar a disposição para a 

discussão do seu trabalho pelos professores avaliadores.  

8.5 Elaboração do TCC 

O TCC será elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e/ou de campo de 

acordo com as normas técnicas para elaboração de trabalhos acadêmico-científicos 

definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. A estrutura do TCC, 

em formato de artigo, será definida pela Comissão de TCC com a aprovação do 

colegiado do Curso de Pedagogia.  O processo de elaboração do TCC iniciará no 4º 

período do Curso de Pedagogia com Seminário de Pesquisa I, no 5º Período com 

Seminário de Pesquisa II, e no 9º e 10º período com o Trabalho de Conclusão de 

Curso I e II, com a indicação de orientador junto ao colegiado do Curso. Neste período, 

a orientação do TCC, seguirá os prazos determinados pela Comissão de TCC, 

mediante a apresentação, pelo discente, do projeto de pesquisa, elaborado na 

disciplina Projeto de Pesquisa em Educação, e com a aprovação do orientador de 

acordo com as linhas de pesquisa do Curso de Pedagogia. O projeto de pesquisa e a 

sugestão de indicação serão avaliados pela Comissão de TCC e homologados no 
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Colegiado do Curso, tendo a coordenação até 45 dias para se manifestar sobre o 

deferimento da inscrição e comunicar o parecer ao aluno. A inscrição do aluno no TCC 

será feita em formulário próprio, no qual deverá constar: tema, linha de pesquisa, ano 

de entrada no curso, semestre em que o aluno está cursando, horário disponível para 

orientação, sugestão do professor orientador.  

  

8.6 Banca Examinadora do TCC 

A banca examinadora será composta pelo professor orientador e 2 (dois) 

professores/as indicados pelo orientador e aprovados pela Comissão de TCC. O 

professor orientador poderá sugerir a Comissão de TCC, os nomes dos demais 

membros da banca examinadora até 60 dias antes do término do semestre letivo da 

colação de grau, caso não o faça caberá a coordenação apresentá-los ao colegiado 

para devida aprovação. No ato da homologação da banca pela Comissão de TCC, 

deverá estar definida a data de defesa do TCC, de comum acordo entre os membros 

da banca examinadora, que neste ato, deverão receber cada um, uma cópia completa 

do trabalho a ser defendido.  O professor orientador é membro nato da banca 

examinadora, não podendo, por esta razão ser substituído no processo de defesa do 

trabalho. 

Encerrada a defesa, os membros da banca examinadora deverão retirar-se para 

um local isolado, a fim de emitirem um parecer fundamentado e a respectiva nota 

atribuída ao trabalho, ficando o orientador responsável por anunciar o resultado ao 

autor e aos presentes.  

8.7 Avaliação do TCC  

As avaliações parciais do TCC ficarão a cargo do professor- orientador, levando 

em consideração critérios específicos estabelecidos pelas normas do TCC. A 

avaliação final será realizada pela Banca Examinadora que atribuirá nota de 1 a 10. A 

avaliação pela banca será realizada após a apresentação da defesa pelo aluno, em 

caráter reservado. 

A Banca Examinadora entregará, após a defesa, a ficha de avaliação, 

devidamente preenchida à Comissão de TCC. A nota final do aluno é o resultado da 

média ponderada das notas do trabalho escrito com peso 2 e da apresentação oral 

com peso l. O aluno que não entregar o TCC ou que não se apresentar para a defesa 

pública, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor é considerado 

reprovado e deverá iniciar todo o processo no semestre seguinte. Será lavrada uma 

Ata da Defesa pública, contendo dia, horário e local da defesa, assim como a 

composição da banca examinadora, a condição de aprovação ou reprovação. Ao final 

será assinada pelos professores examinadores e pelo aluno.  

8.8 Prazos de Entrega do TCC  
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O TCC deverá ser entregue à coordenação de Comissão de TCC, em três vias 

impressas, com um prazo de 20 (vinte) dias de antecedência da data de defesa, para 

que a coordenação o distribua aos professores que comporão a Banca Examinadora. 

Após a defesa do TCC, o aluno terá um prazo de 15 (quinze) dias para entregar na 

coordenação do curso de Pedagogia a versão final com as correções indicadas pela 

Banca Examinadora, em formato digital (PDF), seguindo as orientações da Biblioteca 

do ICET (auto depósito – ver: https://biblioteca.ufam.edu.br/servicos/checklist-para-

deposito-de-trabalho-de-conclusao-de-curso ).     

9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES/TEÓRICO-PRÁTICAS:  

As atividades teórico-práticas se expressam conforme as novas diretrizes 

curriculares do curso de pedagogia, parecer CNE/CP nº 3/2006, Art. 7º, inciso III, diz 

que: 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

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

da monitoria. Este parecer vem ao encontro de uma mudança na concepção da 

constituição profissional que, além da formação sistemática dentro de uma matriz 

curricular, eleva a uma direção, na qual o aluno deve direcionar seu aprendizado para 

uma área específica de seu interesse, tendo assim a possibilidade de ampliar sua 

própria formação.  

Para fins de integralização do curso, o aluno do curso de Pedagogia necessita 

realizar no mínimo 100 h (CEM HORAS) em atividades curriculares complementares.  

A definição das atividades complementares será norteada pela Resolução No. 

018/2007 – CEG/CONSEPE de 01 de agosto de 2007 que regulamenta as atividades 

complementares dos cursos de graduação da UFAM e definidas em regulamentação 

posterior, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 11 – Atividades Complementares 

 

 

As atividades de pesquisa, ensino e extensão, são sistematizadas considerando 

a indissociabilidade dessa tríade, com base no princípio conquistado no marco jurídico 

brasileiro que pauta o trabalho das Universidades (C.F/1988, art. 207; LDBEN/1996, 

art. 52).  Assim, o curso de Pedagogia oferecerá atividades complementares tais 

como: participação em projetos de pesquisa e extensão, docência voluntária, visitas 

técnicas, participação em congressos, monitorias, intercâmbios, estágio-

extracurricular, e outras atividades ligadas à docência e gestão escolar em ambientes 

escolares e não-escolares, as quais possuem regulamento próprio da UFAM. 

Para o aproveitamento dessas atividades, formar-se-á uma comissão julgadora 

composta de quatro professores membros do colegiado do curso, para avaliar os 

certificados e/ou declarações. Os interessados deverão apresentar no período 

estipulado pela coordenação, cópia e original do comprovante de participação nas 

atividades, conforme o calendário acadêmico vigente. 
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10. QUADRO SINÓPTICO DA COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

QUADRO 
SINÓPTICO DA 

MATRIZ 
CURRICULAR 

DESCRIÇÃO CH CR 

Disciplinas Obrigatórias 3420 201 

Disciplinas Optativas 120 8 

AACC 100   

TOTAL GERAL 3640 209 

11. QUADRO GERAL DA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

Número de 
Períodos 

Créditos por 
Período 

Créditos Exigidos Carga Horária Exigida 
Integralização 
Total Exigida 

Máx. Mín. Máx. Mín. 
Créd. 
Obrig. 

Créd. 
Optativas 

C.H. 
Optativas 

C.H. 
Obrig. 

C.H. 
AACC 

Créditos 
Carga 

Horária 

15 10 30 8  201 8 120 3420 100 209 3640 

12. EMENTÁRIO 

1º Período 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Filosofia da Educação 6.6.0 90  

EMENTA 

O sentido e a tarefa da filosofia: os fundamentos epistemológicos, antropológicos e 

Axiológicos da Educação. As grandes correntes filosóficas da Educação. Os fundamentos 

filosóficos das teorias pedagógicas. Educação e política. A educação como práxis 

OBJETIVO 

Compreender e articular conhecimento filosófico, correntes filosóficas da educação e 

teorias pedagógicas como práxis. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. P. Filosofando – Introdução à Filosofia. São 

Paulo: Moderna. 

2. CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática. 

3. VAZQUEZ, Adolfo Sanches. Filosofia da Práxis. Buenos Aires/São Paulo: 

CLACSO/Expressão Popular, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1962. 

2. FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996 

3. GADOTTI, M. Concepção Dialética da Educação. Pedagogia da Práxis. São 

Paulo: Cortez, 1992.  

4. JASPERS, K. Introdução ao Pensamento Filosófico. São Paulo: Cultrix, 1965. 

5. SAVIANI, D. Educação: Do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: 

Autores Associados, 2009. 



65 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Português Instrumental 6.6.0 90  

EMENTA 

Língua – Linguagem, Variantes de Modalidade, Noções Lingüísticas sobre o Ensino da 

Gramática. Leitura, análise e produção textual. Habilidades linguísticas e argumentação 

básica de produção textual acadêmica oral e escrita. Revisão Gramatical e Paragrafação. 

OBJETIVO 

Aprimorar o desempenho dos discentes no que diz respeito à produção escrita, atentando 

para organização, a unidade, a coerência e a concisão, possibilitando o reconhecimento da 

língua em sua diversidade, procedendo à leitura analítica e crítico interpretativa de textos, 

ampliando o contato com os processos de leitura e produção textual, visando capacitá-lo 

na análise de variadas estruturas textuais e elaboração de textos diversos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BARBOSA, Severino Antônio M. Redação: escrever e desvendar o mundo. 

Campinas: Papirus, 2012.  

2. BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2010.  

3. SOARES, Magda; CAMPOS, Edson Nascimento. Técnica de Redação: as 

articulações linguísticas como técnica de pensamento. Rio de Janeiro: Ao livro 

técnico, 1978.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FARRACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de Texto para estudantes 

universitários. Petrópolis: Vozes, 2013.  

2. FRANÇA, Dorival. Painel da Redação. Manaus: Universidade do Amazonas, 

1997.  

3. MARQUESIN, Denise Filomena Bagne; BENEVIDES, Claudio Roberto; 

BAPTISTA, Denise Cristina. Leitura e Escrita no Ensino Superior. Revista 

educação. v.14, n.17, 2011, p. 9- Disponível em 

:http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/educ/article/viewFile/1801/1714.  

4. MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental: 

de acordo com as atuais normas da ABNT. São Paulo: Atlas, 2009.  

5. SENA, Odenildo Teixeira. A engenharia do texto: um caminho rumo à prática da 

boa redação. Manaus: Valer, 2018.  

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 História da Educação I 4.4.0 60  

EMENTA 

Introdução ao ensino de História da Educação. Educação nas sociedades étnicas. 

Educação e Sociedade na Antiguidade e na Idade Média. Pedagogia medieval. Educação 

e Sociedade na Idade Moderna. Pedagogia reformada: protestante e católica. Pensamento 

pedagógico iluminista. Educação e Sociedade Contemporânea. Ideias pedagógicas dos 

séculos XIX e XX. Movimento da Escola Nova. Pedagogias: tecnicista e críticas. Tendências 

atuais: construtivismo, qualidade total na educação, pedagogia das competências e 

corporativa. 

http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/educ/article/viewFile/1801/1714
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OBJETIVO 

Conhecer a história da educação e das ideias pedagógicas no contexto das sociedades, 

em diferentes períodos históricos até as tendências da atualidade 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CAMBI, Franco. História da Pedagogia. 2ªed. São Paulo: UNESP, 1999.  

2. MANACORDA, Mário. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. 

13ª ed.  São Paulo: Cortez/Autores Associados, 2010.  

3. VEIGA, Cynthia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. LOPES, E. M. T. e GALVÃO, A. M. O. História da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 

2001.  

2. MONARCHA, C. (Org.). História da Educação Brasileira: formação do campo. 

2ª ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2005.  

3. NAGLE, J. Educação e Sociedade na Primeira República. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2001.  

4. RIBEIRO, M. L. História da Educação Brasileira: a organização escolar. 6ª ed. 

São Paulo: Ed. Moraes, 1986.  

5. SAVIANI, D et al. O Legado Educacional do Século XIX. 2ª ed. Campinas/SP: 

Autores Associados, 2006. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Psicologia da Educação I 4.4.0 60  

EMENTA 

Desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e social do ser humano. Principais teorias 

acerca dos fatores determinantes do processo de desenvolvimento. As fontes teóricas da 

concepção construtivista (Piaget, Vygotsky e Wallon). 

OBJETIVOS 

Desenvolver e adquirir habilidades em Psicologia da Educação que lhes permitam atuar e 

interatuar na escola, e em outros ambientes educacionais de maneira criativa e eticamente 

orientada. Conhecer as diferentes orientações teóricas acerca da psicologia da 

Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano, ampliando sua compreensão acerca do 

desenvolvimento psicológico nas diferentes etapas do crescimento e sua intersecção com 

a prática pedagógica. Discutir temas e questões relevantes ao estudo da Psicologia da 

Educação, analisando criticamente os fatores sociais, econômicos, políticos e ideológicos 

nele implicados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BOCK, Ana Maria et al, Psicologias: Uma introdução ao estudo da Psicologia. 

São Paulo, Saraiva, 1993.  

2. DAVIS, Claudia; OLIVEIRA, Zilma M. R. Psicologia na Educação. 3 ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

3. LA TAILLE DE, Yves; OLIVEIRA, Marta Kohl de. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 

psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BEE, Hellem. O ciclo vital. Porto Alegre: ArtMed, 1997.  

2. MAHONEY, Abgail Alvarenga; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de (orgs.) Henri 

Wallon: psicologia e educação. São Paulo, SP: Loyola, 2005. 
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3. OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky – aprendizado e desenvolvimento um processo 

sóciohistórico. São Paulo: Scipione, 1993. 

4. PIAGET, Jean. Epistemologia Genética. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

5. VIGOTSKI, Lev Semenovich. O desenvolvimento psicológico na Infância. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Metodologia do Trabalho Científico 4.4.0 60  

EMENTA 

Metodologia da Leitura: Leitura e interpretação do texto. Metodologia do trabalho científico 

em Ciências Humanas. Ciência e ideologia. Normas de Apresentação do Trabalho 

Científico; Organização e Elaboração de Plano de Estudo 

OBJETIVO 

Fornecer os pressupostos básicos de iniciação à pesquisa para elaboração de trabalhos 

escolares/relatórios aplicando os passos da metodologia científica, para uma melhor 

convivência acadêmica e aumento do nível de aproveitamento nos estudos. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. ABNT Coleção. São Paulo, SP, Disponível em: 

https://www.abntcolecao.com.br/ufam/  

2. FREIRE, P. A importância do ato de ler, em três artigos que se completam. 33. 

ed. São Paulo: Cortez, 1997 (Coleção Questões da Nossa Época).  

3. SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. atual. SãoPaulo, 

SP: Cortez, 2007. 304 p. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

1. PIMENTA, S.G.; GHEDIN, E.; FRANCO, M.A.S. Pesquisa em Educação. 

Alternativas investigativas com objetos complexos. São Paulo: Loyola, 2006.  

2. SILVERMAN, D. Interpretação de dados qualitativos. Métodos para análise de 

entrevistas, textos e interações. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

3. VOLPATO, G.L. Ciência: da filosofia à publicação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 

2013.  

4. VOLPATO, G.L.; BARRETO, R.E. Elabore Projetos Científicos Competitivos: 

biológicas, exatas e humanas. São Paulo: Best Writing, 2014.  

5. XAVIER, A.C.S. Como se faz um texto: a construção da dissertação 

argumentativa. 3. ed. Catanduva, SP: Respel, 2007. 131 p. 3. ed. 

 

2º Período  

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Didática  4.4.0  60  

EMENTA 

Conceituações e concepções de organização do ensino e aprendizagem. Bases 

Psicológicas, Epistemológicas e Culturais da Aprendizagem. O processo didático, a 

interdisciplinaridade e a prática pedagógica. A relação forma e conteúdo. A transposição e 

os elementos da organização didática: objetivos, conteúdos/ habilidades/atitudes, 

https://www.abntcolecao.com.br/ufam/
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metodologias, mediações e recursos, Avaliação. Organização das experiências de ensino 

e aprendizagem. 

OBJETIVO 

Conhecer as concepções e renovações pedagógicas, as compreensões de ensino / 

aprendizagem, os paradigmas curriculares existentes e suas relações com o trabalho 

escolar, bem como as diferentes formas que podem ser utilizadas pelo professor em suas 

atividades de ensino, pesquisa e inovação tecnológica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CANDAU, Vera Maria. A Didática em questão. Petrópolis, Vozes, 1986. 

2. GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. SP. Ática S/A. 1987 

3. VEIGA, Uma Passos A prática pedagógica do professor de didática. SP. Papirus. 

1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. COSENZA, Ramom; GUERRA, Leonor. Neurociência e educação: Como o 

cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

2. FILHO, Francisco. Panorâmica das Tendências e práticas pedagógicas. 

Campinas: Átomo, 2004. 

3. SANT’ANNA, Ilza Martins; MENEGOLLA, Maximiliano. Didática: aprender a 

ensinar. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 

4. SCARPATO, Marta (Org). Os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. 

São Paulo: Avercanjo, 2004. 

5. VEIGA, Ilma. Repensando a didática. 19. ed. Campinas: Papirus, 2002. 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 História da Educação II 4.4.0 60 História 

da 

Educação 

I 

EMENTA 

História da Educação Brasileira: ensino, pesquisa, fontes e historiografia. Colonização e 

Educação no Brasil. Educação no Brasil Colonial. Educação no Brasil Imperial. Educação 

e República Velha. Educação na Era Vargas. Educação e Democratização no Brasil: 

diretrizes e bases da educação nacional. Educação e Ditadura Militar no Brasil. Educação 

na Constituição Federal de 1988, diretrizes e bases da educação nacional na transição 

democrática brasileira. Ideias pedagógicas, teorias educacionais e influências na educação 

brasileira. 

OBJETIVO 

Conhecer a história da educação brasileira e das ideias pedagógicas influentes no país no 

contexto da sociedade, desde o período colonial até as tendências na atualidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da Educação Brasileira: leituras. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.  

2. SAVIANI, D. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. São Paulo: Autores 

Associados, 2007.  
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3. VEIGA, C.G. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BERGMASH, M.A.; SILVA, R.H.D. da. Educação Escolar Indígena no Brasil: da 

escola para índios às escolas indígenas. Agora, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 124-150, 

jan./jun. 2007. Disponível em: < https://docplayer.com.br/51038008-Educacao-

escolar-indigena-e-a.html > 

2. MENESES, J.G.C et al. Educação Básica: Políticas, Legislação e Gestão. São 

Paulo: Pioneira, 2004.  

3. SAVIANI, D. Da Nova LBD ao FUNDEB: Para uma outra Política Educacional. 

São Paulo: Cortez Autores Associados, 2007.  

4. SAVIANI, D. Escola e Democracia. São Paulo: Cortez Autores Associados, 2000.  

5. STEPHANOU, M.; BASTOS, M. H. (Orgs) – Histórias e Memórias da Educação 

no Brasil. Vol. I – séculos XVI-XVIII. Petropólis/RJ: Ed. Vozes, 2004. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Psicologia da Educação II 4.4.0 60 Psicologia 

da 

Educação 

I 

EMENTA 

As "teorias da aprendizagem": processos e princípios básicos para explicar a 

aprendizagem, conceituações, características, fatores e condições.  O conceito de 

aprendizagem significativa segundo David Ausubel. A construção do conceito de 

inteligência: entre o Q.I. e Howard Gardner. As contribuições de Howard Gardner para as 

práticas pedagógicas. Tematizações da prática de sala de aula à luz das teorias estudadas. 

OBJETIVO 

Compreender o desenvolvimento e a aprendizagem humana na perspectiva das diferentes 

abordagens teóricas e sua aplicabilidade nas práticas de sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ILLERIS, Knud. Teorias Contemporâneas da aprendizagem. SP: Penso Editora, 

2015. 

2. GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas, a teoria na prática. Porto Alegre: 

2000. 

3. MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem significativa: A teoria de David 

Ausubel. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ANTUNES, Celso. Como desenvolver conteúdos explorando as Inteligências 

Múltiplas. Petrópolis: Vozes, 2002. 

2. AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva 

cognitiva. Trad. Lígia Teopisto. Lisboa: Editora Plátano, 2003.  

3. BUZAN, T. Mapas Mentais. Trad. Paulo Polzonoff Jr.. Rio de Janeiro: Sextante, 

2009. 

4. MOREIRA, Marco Antônio (1999). Teorias de Aprendizagem. São Paulo: Editora 

Pedagógica e Universitária Ltda. 

5. BOCK, Ana Maria et al, Psicologias: Uma introdução ao estudo da Psicologia. 
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São Paulo, Saraiva, 1993.  

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 5.4.1 90  

EMENTA 

As orientações oficiais para as creches e pré-escolas: O art. 29 da LDB 9394/96, as DCNEI 

e a BNCC para a Educação Infantil. Conceitos de criança e infância e seu reflexo no 

processo de organização das práticas pedagógicas. Relações entre Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. Processos de transição e períodos de adaptação na infância. A 

organização pedagógica da educação Infantil: planejamento, sistemática de trabalho e 

avaliação. Brinquedos e brincadeiras como recursos didáticos. A Didática e a organização 

das atividades pedagógicas na Educação Infantil. Elaboração de planos e roteiros de ação 

pedagógica. Observação, registro e acompanhamento das ações didáticas: a 

documentação pedagógica. A organização de tempos, espaços e relações na Educação 

Infantil. 

OBJETIVO 

Compreender os fundamentos e metodologias da Educação Infantil, a partir dos conceitos 

de criança, infância e sua especificidades, reconhecendo a Educação Infantil como etapa 

da educação básica, mediados pela organização didática pedagógica, planejamento, 

sistemática de trabalho, avaliação e ludicidade.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASIL. CNE; CEB. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, 

Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=22

98-rceb00509&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192.   

2. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Versão 

Homologada. 2018. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/  

3.  BONDIOLI, Anna e MANTOVANI, Susanna. Creches e pré-escolas no Brasil. 

São Paulo: Cortez, 1993. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: RTC, 1981. 

2. BONDIOLI, A.; BECCHI, Egle (Org.). Avaliando a pré-escola: uma trajetória de 

formação de professoras. Campinas: Autores Associados, 2003. 

3. BONDIOLI, A. (Org.). O projeto pedagógico da creche e a sua avaliação: a 

qualidade negociada. Campinas: Autores Associados, 2004. 

4. FARIA, A.L.G. Educação pré-escolar e cultura: para uma pedagogia da 

educação infantil. São Paulo, Cortez,1999. 

5. DAHLBERG, G., MOSS, P., PENCE, A. Qualidade na Educação da Primeira 

Infância: perspectivas pós-modernas. Tradução Magda França Lopes. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Construção das Linguagens: as artes, a leitura e a 5.4.1 90  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb00509&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb00509&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
about:blank


71 

 

escrita. 

EMENTA 

As Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro como linguagens que articulam saberes e 

envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas 

artísticas. Competência comunicativa de crianças em início de escolarização. Textos orais 

e escritos produzidos por alunos. Regras fonológicas variáveis no repertório de alunos em 

início de escolarização. Grupos de força na pronúncia: reflexos na escrita. A integração dos 

saberes da oralidade à produção de hipóteses heurísticas na leitura e escrita. A criança e 

o texto escrito. Diferentes tipos de texto.  A escola e o texto literário. Comunicação e 

literatura infanto-juvenil. 

OBJETIVO 

Compreender que diferentes linguagens como as artes visuais, a dança, a música e o 

Teatro podem corroborar com a construção da leitura e da escrita, possibilitando o 

compartilhamento desses saberes e de diversas formas de produções textuais, orais e 

escritos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BARBOSA, José Juvêncio. Alfabetização e Leitura. 2. ed .São Paulo: Cortez, 1994. 

2. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetizacão .Trad. Horácio Gonzales, 24. 

ed. Atualizada. São Paulo: Cortez,2001. 

3. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São 

Paulo: Contexto, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ASLAN, Luciana Mourão; JAVELBERG, Rosa. Ensino de Arte. São Paulo: 

Thomson Learning, 2006. 

2. KATO, Mary Aizawa. O aprendizado da leitura. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 

3. CARDOSO, Beatriz; TEBEROSKY, Ana(organizadores). Reflexões sobre o 

ensino da leitura e da escrita. 5. ed. Campinas, SP: Unicampi; Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1993. 

4. BRAGA, Sérgio Ivan Gil.; FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE (BRASIL): 

MUSEU AMAZÔNICO (MANAUS, AM). Os bois-bumbás de Parintins. Rio de 

Janeiro, RJ: FUNARTE; [Manaus, AM]: Ed. da Universidade Federal do 

Amazonas, 2002. 480 p.  

5. MARTINS, Mirian Celeste;  PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Terezinha Telles. 

Didática de Ensino de Arte.  São Paulo: Ed. FTD, 1ª Edição. 1998. 

 

3º Período  

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Alfabetização e Letramento 5.4.1 90 Fundamentos 

e 

Metodologias 

da Educação 

Infantil 

EMENTA 
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Análise da ação alfabetizadora no contexto educacional brasileiro. Compreensão das 

principais teorias e métodos que alicerçam as práticas alfabetizadoras: o método sintético 

[soletração, fônico, silabação], o método analítico [palavração, sentenciação, o método 

global, a proposta construtivista, a proposta sócio histórica. Os fatores sociais, históricos, 

culturais, linguísticos, sociolinguísticos e psicolinguísticos que interferem na aprendizagem 

da leitura e da escrita. A Escrita como Produção Social. Práticas Discursivas e 

Alfabetização. Alfabetização, letramento, leiturização: perspectivas investigativas e 

metodológicas para o processo de aquisição da leitura e da escrita. Planejamento e 

avaliação.  

OBJETIVO 

 

Compreender a ação alfabetizadora e as implicações linguísticas, sociolinguísticas e 

psicolinguísticas, considerando a escrita como produção social e as perspectivas 

investigativas e metodológicas para o processo de aquisição da leitura e da escrita, 

observando as etapas de planejamento e avaliação da prática alfabetizadora.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. KRAMER, Sônia. Alfabetização, Leitura e Escrita: formação de professores em 

curso. 1 ed., São Paulo: Ática, 2001. 

2. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. Trad. Horácio Gonzales, 26. 

ed. (Atualizada). São Paulo: Cortez, 2006. 

3. FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez Autores 

Associados, 1987.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ABUD, Maria José M. O ensino da leitura e escrita na fase inicial da 

escolarização. São Paulo: EPU, 1987. 

2. FRAGO, Antonio Viñao. Alfabetização na sociedade e na história: vozes, 

palavras e textos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.  

3. FREIRE, Paulo; GADOTTI, Moacir. Educacao e mudança. 10. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Paz e Terra, 1985. 79 p. (Coleção Educação e Comunicação ; v. 1). 

4.  _____Educação como prática da liberdade. 13 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

5. LEMLE, Miriam. Guia teórico do alfabetizador. Rio de Janeiro: Ática, 1987.  

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Currículos e Programas da Educação Básica 4.4.0 60  

EMENTA 

Gênese e construção histórica do Currículo. A relação entre currículo, cultura, 

conhecimento e poder. Currículo, programas e seus paradigmas técnico, prático, crítico e 

suas implicações no desenvolvimento curricular. Diferentes formas históricas da proposição 

curricular: PCN, Diretrizes, BNCC. Fundamentos e perspectivas de elaboração, execução 

e avaliação de Currículo. 

OBJETIVO 

Compreender as principais teorias curriculares e suas implicações na organização e 

desenvolvimento da prática curricular no contexto do trabalho pedagógico escolar. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. APPLE, M. Ideologia e currículo. São Paulo. Brasiliense, 1982.  

2. COLL. Cesar. Os fundamentos do currículo: Psicologia e Currículo. São Paulo: 

Editora Ática, 1998. 

3. MOREIRA, A.F.B. Currículos e Programas no Brasil. Campinas: Papirus, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BORGES, H.; GHEDIN, E. Fundamentos para pensar o Currículo. Formação 

continuada em pressupostos curriculares. Manaus: Travessia, 2010. 

2. SACRISTÁN, J. G.; Gómez, A. I. P. O currículo: os conteúdos do ensino ou uma 

análise prática? Compreeender e Transformar o Ensino. Porto Alegre, Armed, 2000.  

3. SILVA, T. T. Quem escondeu o currículo oculto. In: Documento de identidade: uma 

introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

4.  VEIGA, I. P. A; C.M.H. Escola fundamental, currículo e ensino. Campinas. São 

Paulo: Papirus, 1995. 

5. ZOTTI, S. A. Sociedade, educação e currículo no Brasil: dos jesuítas aos anos 

de 1980. Brasilia: Autores Associados, 2004. 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Política, Gestão e Legislação da Educação Básica 4.4.0 60  

EMENTA 

Estado, Sociedade e Políticas Públicas: concepções e relações. Educação como política 

pública. Noções de legislação do ensino. Política Educacional e Organização da Educação 

Básica: a legislação do ensino e os planos e programas educacionais no contexto nacional 

e no cenário da globalização. Políticas de financiamento da Educação Básica. Tendências 

da política educacional na atualidade. 

OBJETIVO 

Conhecer a política educacional e a organização da educação básica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CURY, C. R. J., Legislação educacional brasileira. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2002.  

2. LIBÂNEO, J.C. et al. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. 

São Paulo: Cortez, 2012.  

3. MENESES, J.G.C. et al. Educação Básica: Políticas, Legislação e Gestão. São 

Paulo: Pioneira, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ARANHA, M. L. História da Educação. São Paulo: Editora Moderna, 1996.  

2. SAVIANI, D. A Nova Lei da Educação LDB- Trajetória Limites e Perspectivas. 3. 

Ed. São Paulo: Editora Autores Associados, 1997.  

3. SAVIANI, D. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. São Paulo: Autores 

Associados, 2007.  

4. SAVIANI, D. Da Nova LBD ao FUNDEB: Para uma outra Política Educacional. São 

Paulo: Cortez Autores Associados, 2007.  

5. SAVIANI, D. Escola e Democracia. São Paulo: Cortez Autores Associados, 2000.  
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Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Sociologia da educação 6.6.0 90  

EMENTA 

Fundamentos das Ciências Sociais. Os clássicos da Sociologia: Dutkheim, Weber e Marx. 

Relação Educação e Sociedade. Enfoques Teóricos em Sociologia da Educação. O 

paradigma do consenso e do conflito. Cultura e Educação. Poder. Ideologia e sua relação 

com a educação. Análise sociológica das tendências pedagógicas conservadoras e 

progressistas. A educação escolar no contexto contemporâneo e da realidade brasileira e 

amazônica. 

OBJETIVO 

Compreender as teorias sociológicas da educação no âmbito das relações sociais e suas 

influências no processo educativo nacional e regional.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. COSTA, M. C. Castilho. Sociologia: introdução à ciencia da sociedade. Sao 

Paulo: Ed. Moderna, 1995.  

2. FREITAG, B. Escola, Estado e Educação. São Paulo: Ed. Cortez, 1979. 

3. KRUPPA. S. M. P. Sociologia da Educação. Sao Paulo: Cortez. 1994.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRUNO. L. Educação e Trabalho no Capitalismo Contemporâneo. São Paulo 

:Ed. Atlas, 1996. 

2. GALLIANO. A. G. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ed. Harbra,1981. 

3. GENTILI. P. (Org.). Pedagogia da Exclusão:critica ao neoliberalismo em 

Educação. Petrópolis: Ed. Vozes, 1995.  

4. TEDESCO. Sociologia da Educação. Coleção Temas Básicos. São Paulo: Ed. 

Cortez, 1989 . 

5. TURA, M. L (Org). Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: Quartet, 2004. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Matemática elementar 4.4.0 60  

EMENTA 

Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais.  Sistema de 

Numeração Decimal. Múltiplos e divisores. Frações e operações. Potenciação. Situações-

problema e expressões numéricas. Porcentagem e a associação com os decimais e 

frações.  Medidas de massa, comprimento e capacidades. Razão e Proporção. Regra de 

três e unidades de medidas de comprimento, superfície, massa, capacidade ou tempo. 

Composição e análise de figuras em malhas quadriculadas e sua relação com a medida de 

perímetro e área.  Geometria Plana: Composição (número de lados, ângulos e vértices) e 

análise dos polígonos: Triângulos e Quadriláteros (quadrado, retângulo, losango, 

paralelogramo e trapézio); Área; Perímetro e Representação no plano de posição, com 

rotação e deslocamento angular, ampliação e redução das figuras. Geometria Espacial:  

Estudo dos elementos (bases, número de faces, vértices e arestas) dos poliedros (cilindro, 

cone, pirâmide, paralelepípedo, cubo e esfera); Planificações e Composição com as figuras 

geométricas planas. Construção, interpretação e análise de Tabelas e Gráficos por meio de 
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situações-problema e meios de comunicação (revistas, livros, jornais, rádio, internet, 

televisão, entre outros). 

OBJETIVO 

Aprimorar o conhecimento matemático básico, possibilitando a construção de saberes 

necessários para um bom desenvolvimento da prática docente na Educação Básica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CABRAL, L. C.; NUNES, M. C. A. Matemática Básica Explicada Passa a Passo. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  

2. DOLCE, Oswaldo e POMPEO, Jose Nicolau. Fundamentos de Matemática 

Elementar: Geometria Plana. Volume 9. 8ª ed. São Paulo: Editora Atual, 2005. 

3. DOLCE, Oswaldo e POMPEO, Jose Nicolau. Fundamentos de Matemática 

Elementar: Geometria espacial, posição e métrica. Volume 10. 6ª ed. São Paulo: 

Editora Atual, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CAZORLA, I.; MAGINA, S.; GITIRANA, V.; GUIMARÃES, G. Estatística para os 

anos iniciais do ensino fundamental. Brasília: Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática - SBEM, 2017. 

2. GIOVANNI, José R.; BONJORNO, José R.; JUNIOR, José R. G.: Matemática 

fundamental, uma nova abordagem. São Paulo: FTD, 2002.  

3. SMOLE, K S; DINIZ, M. I. Materiais Manipulativos para o Ensino de Figuras 

Planas. Coleção Mathemoteca. Porto Alegre, RS: Penso, 2016. v. 4. 

4. SMOLE, K S; DINIZ, M. I. Materiais Manipulativos para o Ensino de Sólidos 

Geométricos. Coleção Mathemoteca. Porto Alegre, RS: Penso, 2016. v. 5. 

5. ZEGARELLI, M. 1.001 Problemas de Matemática Básica e Pré-Álgebra Para 

Leigos. Traduzido por Paula Rigaud. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 

 

4º Período 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Antropologia e Educação  4.4.0 60  

EMENTA 

Cultura, Identidade, Interculturalidade e Educação. Pensamento, civilização e educação A 

educação do homem amazônico. Os usos da etnografia para a pesquisa de situações da 

educação. 

OBJETIVO 

Compreender a educação como uma dimensão da cultura dos povos diante de uma visão 

sócio-antropológica e a respectiva contribuição para a pesquisa em educação. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

2. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2000. 

3. MARCONI, Marina; PRESOTTO, Zélia. Antropologia: uma introdução. São Paulo: 

Atlas, 7ª ed. 2008. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
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1. CANCLINE, Nestor G. As Culturas populares no Capitalismo. São Paulo: 

Brasiliense, 1973. 

2. CLASTRES, Pierre. O arco e o cesto: A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1988. 

3. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara/ 

Koogan,1989. 

4. JUNQUEIRA, Carmen. Antropologia indígena. São Paulo: EDUC, 1991. 

5. MCLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Organização e Gestão do Trabalho Escolar 4.4.0 60 Didática 

EMENTA 

Gestão Educacional: concepções teóricas da gestão na organização do trabalho 

pedagógico escolar. Trabalho pedagógico: modalidades organizativas do trabalho 

pedagógico escolar e não escolar. Coordenação Pedagógica: processos escolares, o que 

é e suas funções na escola. Projeto Político Pedagógico: construção, funcionamento, 

participação da comunidade escolar e acompanhamento. 

OBJETIVO 

Possibilitar a construção do conhecimento da realidade das instituições educativas em torno 

da gestão educacional, formulando os suportes teóricos ao exercício das funções de gestão 

e coordenação pedagógica, bem como conhecer a organização administrativo-pedagógica 

de uma instituição educativa através da análise e reflexão do projeto pedagógico e de sua 

efetivação na prática pedagógica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: 

Alternativa, 2004. 

2. VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico: do 

projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 3ed. São Paulo: Libertad, 

2002. 

3. VEIGA, Ilma Passos A. (org). Projeto político pedagógico da escola: uma  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GADOTTI, Moacir.; ROMÃO, José E. Autonomia da Escola: princípios e propostas. 

São Paulo: Cortez, 2004; 

2. LIMA, Licínio. Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a 

governação democrática da escola pública. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

3. PARO, Vitor Henrique. Crítica da estrutura da escola. São Paulo: Cortez, 2011. 

4. LIMA, Licínio. Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a 

governação democrática da escola pública. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

5. PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto 

político-pedagógico da escola. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Seminário de Pesquisa I 4.4.0 60  

EMENTA 

A dimensão investigativa, reflexiva e propositiva da docência. Projetos e resolução de 

problemas no âmbito das didáticas e práticas educacionais. Interdisciplinaridade. 

Aprendizagem colaborativa. Aperfeiçoamento e incorporação de novos conhecimentos e 

ações, por meio do exercício de reflexão sobre a prática de sala de aula, da gestão e demais 

necessidades educacionais. Estruturação do Trabalho de Conclusão de Curso: proposta de 

intervenção didática e educacional 

OBJETIVO 

Discutir o papel da pesquisa na formação de profissionais reflexivos; o papel mediador da 

pesquisa do tipo etnográfico; a pesquisa sobre a própria prática; a dimensão emancipatória 

da pesquisa e os diferentes tipos de pesquisa. Oferece elementos para realizar pesquisas 

em educação, abordando aspectos como: formulação do problema de pesquisa, seleção 

de procedimentos de coleta e de análise de dados. Uso de instrumentos de coleta como: 

registro escrito, questionário, entrevista, observação, grupo de discussão, análise 

documental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de 

trabalho. Porto Alegre: Artmed. 

2. DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas: Papirus. 

3. ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de (Org.). O papel da pesquisa na formação 

e na prática dos professores. 11. ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 143 p. (Série 

prática pedagógica) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. André, M. “Ensinar a Pesquisar: Como”? Para que? In I. Veiga (org) Lições de 

Didática. Campinas, Papirus, 2011, 123-134, 5ª edição.  

2. CLANDININ, D. J.; CONNELLY, F. M. Pesquisa narrativa: experiência e história 

em pesquisa qualitativa. Tradução: Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de 

Professores ILEEI/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2011. 

3. Ludke, M. “A Complexa relação entre o professor e a pesquisa”.In M. André 

(org.) O Papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas, 

Papirus, 2011, 12ª edição, p. 27-54. 

4. DINIZ, Debora. Ética em pesquisa: temas globais. Brasília, DF: Letras Livres: Ed. 

da Universidade de Brasília, 2008. 403 p. 

5. ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: buscando rigor e qualidade. In: Cadernos 

de Pesquisa. São Paulo, n. 113, julho. 2001.  

 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 A criança e o conhecimento do mundo 

matemático 

5.4.1 90  

EMENTA 

A construção do conhecimento lógico-matemático pela criança na Educação Infantil. 
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Traços, sons, cores e formas. Os jogos como possibilidade de construção da noção de 

número, contagem, operações numéricas e medidas. Noções de representação espacial e 

de tratamento de informações. Planejamento e avaliação de atividades e elaboração de 

materiais. 

OBJETIVO 

Compreender as regularidades do desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e a 

necessidade da atividade pedagógica sistematizada para o desenvolvimento integral da 

criança.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Versão 

Homologada. 2018. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

2. BRIZUELA, B. M. Desenvolvimento Matemático na Criança: Explorando 

notações. Porto Alegre: Artmed. 

3. PARRA, C.; SAIZ, I. (orgs.). Didática da Matemática. Porto Alegre: Artmed, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CERQUETTI, F.; BERDONNEAU, C. Ensino da Matemática na Educação Infantil. 

Porto Alegre: Artmed. 

2. PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel. O Desenvolvimento das Quantidades Físicas 

na Criança. Conservação e atomismo. Trad. Christiano M. Oiticica. Rio de Janeiro: 

Zahar. 1970. 

3. RANGEL, A. C. S. Educação Matemática e a Construção do Número pela 

Criança. Porto Alegre: Artmed. 

4. PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

5. MANAUS. Prefeitura Municipal. Proposta Pedagógico-Curricular de Educação 

Infantil. Secretaria Municipal de Educação, 2016. Disponível em: 

https://semed.manaus.am.gov.br/wpcontent/uploads/2016/06/vers%c3%a3o-final-

2016-Proposta-Pedag%c3%b3gico-Curricular-Revisada.pdf  

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Planejamento e Avaliação do Ensino- 

Aprendizagem  

5.4.1 90 Didática 

EMENTA 

Planejamento em Educação. Níveis de Planejamento: Educacional, Curricular, Escolar e de 

Ensino. Concepções do planejamento escolar. Planejamento e Interdisciplinaridade. 

Sequência Didática. Avaliação Educacional e da Aprendizagem: erro e sucesso. Tipos e 

contextos de avaliação. Processo e instrumentos de Acompanhamento e Avaliação da 

aprendizagem. Pedagogia de Projetos. Organização de experiências do planejamento de 

ensino.  

OBJETIVO 

Discutir os fundamentos teórico-metodológicos do planejamento e da avaliação em 

Educação, entendendo-o como elemento central do processo ensino-aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. DALMÁS, Ângelo. Planejamento participativo na escola. 18. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2013. 

about:blank
https://semed.manaus.am.gov.br/wpcontent/uploads/2016/06/vers%c3%a3o-final-2016-Proposta-Pedag%c3%b3gico-Curricular-Revisada.pdf
https://semed.manaus.am.gov.br/wpcontent/uploads/2016/06/vers%c3%a3o-final-2016-Proposta-Pedag%c3%b3gico-Curricular-Revisada.pdf
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2. MENEGOLLA, Maximiliano. Por que Planejar? Como Planejar? Currículo, área, 

aula. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

3. PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto 

político pedagógico da escola. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos. O Planejamento na sala de aula. 8. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2008. 

2. _______, Danilo. A prática do planejamento participativo. 22. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2013. 

3. MARTINS, José do Prado. Didática geral: fundamentos, planejamento, 

metodologia, avaliação. São Paulo: Atlas, 1990. 

4. MEDEL, Cassia. Projeto Político-Pedagógico: construção e implementação na 

escola. Autores Associados, 2008. 

5. ZABALLA, Antoni. A Prática Educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

5º Período 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 

ensino da Língua Portuguesa 

5.4.1 90 Didática 

EMENTA 

As concepções de linguagem e as propostas de ensino da língua no Brasil. A língua padrão 

e as variantes linguísticas. A língua como objeto de conhecimento e a constituição de 

falantes-leitores-escritores nos diversos contextos. Conteúdos de Língua Portuguesa: 

Língua oral, Prática de leitura, Prática de produção de textos, Análise e reflexão sobre a 

língua. Fundamentos teórico-metodológicos de ensino da Língua Portuguesa. Análise e 

produção de materiais didáticos e de propostas metodológicas para o ensino da Língua 

Portuguesa nos anos iniciais: leitura, escrita, ortografia, redação, gramática.  

OBJETIVO 

Conhecer os fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Língua Portuguesa, visando 

a construção de um fazer pedagógico coerente, que potencialize conhecimentos nos anos 

iniciais do Ensino fundamental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. KRAMER, Sonia. Alfabetização, leitura e escrita: formação de professores em curso. 

Rio de janeiro. Papéis e cópias de Botafogo e Escola de Professores, 1995. 

2. BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1988.  

3. GERALDI, João Wanderley (org.) O texto na sala de aula. 3. Ed. São Paulo: Ática, 

1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. KRAMER. S. A formação do professor como leitor e construtor do saber. In: 

Conhecimento educacional e formação do professor.  MOREIRA, ª F. (org). 

Campinas, SP: Papirus, 1994.  

2. ________ e SOUZA, Solange J. e. Histórias de professores: leitura, escrita e 

pesquisa em educação. SP. Ática, 1996. LEITURA: TEORIA E PRÁTICA. 
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Campinas. revista da associação de leitura do brasil. FAC. De Educação/UNICAMP.  

3. HIAPPINI, L., CITELLI, A. (coord). Aprender e ensinar com textos não escolares. 

São Paulo: Marca d’Água, 1995.  

4. ABREU, M. (org). Leituras no Brasil. Campinas: Mercado das Letras/ALB, 1985. 

5. MARINHO, Marildes, SILVA, Ceris S. R. (orgs.) Leituras do professor. Campinas, 

São Paulo: Mercados das letras e ALB, 1998. (Col. Leituras no Brasil). 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Seminário de Pesquisa II  4.4.0 60 Seminário 

de 

Pesquisa 

I 

EMENTA 

Planejamento do Seminário. Seminário de Apresentação e discussão das Pesquisas.  

OBJETIVO 

Socializar os resultados das pesquisas realizadas.  

BIBLIOGRAFIA 

 Cada aluno deverá compor, com aval de seu orientador, a bibliografia básica para atender 

às necessidades do trabalho do semestre. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar  4.4.0 60 Organização 

e Gestão 

Escolar 

EMENTA 

O papel coordenação pedagógica na gestão colegiada da escola. Projeto político 

pedagógico: concepção e ação. Saberes docentes. Interdisciplinaridade. Organização do 

trabalho pedagógico: orientações curriculares, pedagogia de projetos, planejamentos 

didáticos. 

OBJETIVO 

Compreender os processos políticos de organização e da coordenação pedagógica nas 

Escolas na formulação do Projeto Pedagógico, observando as dimensões éticas nas 

relações e os mecanismos de participação da comunidade escolar e da comunidade na 

Escola. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. PRAIS, Maria de Lourdes Melo. Administração Colegiada na escola pública. São 

Paulo: Papirus, 1996. 

2. TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis: Vozes, 

2002. 

3. VASCONCELOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino 

aprendizagem e projeto político-pedagógico. 14ª. ed. (Cadernos Pedagógicos do 

Libertad, v. 1). São Paulo: Libertad, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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1. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 

2. FREITAS, L. C. Crítica da Organização do trabalho pedagógico e da Didática. 

Campinas: Papirus, 1995. 

3. GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia 

crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

4. HERNANDÉZ, F. e VENTURA, M. A Organização do currículo por projetos de 

trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1998. 

5. MOREIRA. Antônio Flávio B. (Org.). Currículo: Políticas e Práticas. Campinas-SP: 

Papirus, 1999. 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Educação Inclusiva 4.4.0 60 Psicologia 

da 

Educação 

I e II 

EMENTA 

Aspectos históricos, políticos, sociais e educacionais da inclusão. A educação inclusiva. A 

Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: princípios filosóficos e legais, 

objetivos e público-alvo (alunos com deficiência (PcD), transtorno do espectro autista (TEA) 

e altas habilidades ou superdotação (AH/SD)). Políticas públicas e a inclusão 

socioeducacional de alunos da educação especial. A formação docente para a educação 

inclusiva. A escola inclusiva. Cidadania, democracia e educação especial. 

OBJETIVO 

Discutir a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, tendo como princípios 

os direitos humanos, a educação para todos, a cidadania e a democracia, bem como olhar 

a interação e a diferença como fatores favoráveis para a aprendizagem e o desenvolvimento 

humano, visando a formação de um profissional apto a atuar em ambientes de ensino 

inclusivos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASIL. Lei nº 9.394, de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

2. BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília MEC/SEESP, 2007. 

3. CARVALHO, Rosita Helder. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto 

Alegre, editora Mediação, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. DUK, Cyntia. Educar na Diversidade: Material de formação docente. 3. ed. 

Brasília:MEC/SEESP,2006. 

2. GUENTHER, Z. Desenvolver capacidades e talentos: um conceito de 

inclusão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 
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3. MC LAREN, Peter. Multiculturalismo revolucionário. Pedagogia do 

dissenso para o novo milênio. Tradução de Márcia Moraes e Roberto Cataldo 

Costa. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

4. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é?Por quê?Como 

fazer? São Paulo: Editora Moderna, 2005. 

5. __________, Maria Teresa Eglér (org.). O desafio das diferenças nas escolas. 

Rio de Janeiro/Petrópolis, editora Vozes, 2008. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 

Ensino de Matemática 

5.4.1 90 Didática 

EMENTA 

O significado da Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental. O conhecimento 

da Matemática em seus aspectos históricos, filosóficos, psicogenéticos e metodológicos. A 

construção dos conceitos matemáticos através da experimentação e vivência nos anos 

iniciais. A criança e a linguagem matemática. Estudo das propostas oficiais e alternativas 

da matemática para os anos iniciais. Organização, seleção e estruturação dos conteúdos 

didáticos e de proposta metodológicas para o ensino da matemática nos anos iniciais. 

Avaliação do ensino de matemática nos anos iniciais do ensino Fundamental.  

OBJETIVO 

Conhecer os fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Matemática, visando a 

construção de um fazer pedagógico coerente que potencialize o conhecimento nos anos 

iniciais do Ensino fundamental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

2. DORNELES, Beatriz Vargas. Escrita e Número: Relações Iniciais. Porto Alegre: 

ArtMed, 1998.  

3. PARRA, Cecília. Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas et. al. Trad. 

Juan AcuñaLorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. KAMII, Constance. A Criança e o número: implicações educacionais da teoria de 

Piaget para a atuação junto a escolares de 04 a 06 anos. Trad.: Regina A. de 

Assis. 16ª ed. Campinas-SP: Papirus,1992. 

2. MATUI, Jiron. Construtivismo: Teoria Construtivista sócio histórica aplicada ao 

ensino. São Paulo: Moderna,1995. PEREIRA, Tânia Michel (Org.) et all. 

Matemática nos Anos Iniciais. 2ª ed. Ijuí-RS: Ed. Unijuí, 1997. 

3. NACARATO, A. M.; MENGALI, B. L. da S.; PASSOS, C. L. B. A matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009.   

4. RANGEL, Ana Cristina. Educação Matemática e a construção do número pela 

criança. Porto Alegre: Artes Médicas,1992. 

5. RIZZO, Gilda. Jogos Inteligentes: A construção do raciocínio na escola natural. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,1996. 
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6º Periodo 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Educação Indígena  4.4.0 60  

EMENTA 

A educação escolar indígena no Brasil e na Amazônia. Características e Princípios. 

Diversidade, cultura e interculturalidade. Processos educativos e pedagógicos na formação 

do educador. Legislação educacional para a escola indígena. Educação Indígena e 

Educação Escolar Indígena. Ciências e Matemática: Tópicos sobre práticas para o ensino 

das ciências e matemáticas no contexto da diversidade. Linguagem: Diversidade 

Linguística no Brasil; Diversidade de contextos Sociolinguísticos no Brasil; Políticas 

Linguísticas para a Educação Escolar Indígena; Oralidade e Escrita na Escola Indígena. 

Práticas no Ensino de Línguas em Contextos Indígenas. 

OBJETIVO 

Conhecer os olhares sobre a educação indígena no contexto histórico brasileiro, sobre a 

possibilidade de práticas e processos de ensino e de aprendizagem 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CUNHA, M. C. Políticas culturais e povos indígenas. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2014. 

2. LUCIANO, G. J. dos Santos e HOFFMAN, M. B. Olhares indígenas 

contemporâneos. Brasília: Centro de Estudos e Pesquisas, 2010. 

3. MAHER, Terezinha. Do casulo ao movimento: a suspensão das certezas na 

educação bilíngue e intercultural. In: BORTONI-RICARDO, Stella Maris (orgs.) 

Transculturalidade, linguagem e educação. Campinas, SP: Mercado das Letras. 

2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. AGUILERA URKIZA, A. H. A interculturalidade como ferramenta para 

decolonizar a educação: reflexões a partir da ‘Ação Saberes Indígenas na Escola’. 

GO: Goiânia. Articul.Constr.Saber. v.2, n1, p.48-70. 2017. 

2. BRASIL. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígena - RCNEI. 2. 

ed. Brasília: MEC/SECADI, 2005. 

3. PACHECO DE OLIVEIRA, João. O Nascimento do Brasil e outros ensaios: 

“pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades. Rio de Janeiro: Contra Capa, 

2016. 

4. SAMPAIO, Patrícia Melo. ERTHAL, Regina de Carvalho (Org.). Rastro da Memória: 

histórias e trajetórias das populações indígenas na Amazônia. Manaus: Editora da 

Universidade Federal do Amazonas - EDUA, 2006. 

5. SILVA, Aracy Lopes da Silva. A Educação entre diálogos culturais e 

multidisciplinares. In: ______. SILVA, Aracy Lopes da Silva. FERREIRA, Mariana 

Kawal Leal (Org.). Antropologia, História e Educação: a questão indígena e a 

escola. São Paulo: Global, 2001. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 
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 Educação Ambiental 4.4.0 60  

EMENTA 

A trajetória das questões ambientais. Desenvolvimento Sustentável. Agenda 21. Política 

Nacional de Educação Ambiental. Aproximação entre teoria e prática. Técnicas de 

sensibilização para abordar temas ambientais locais e globais no processo da educação. 

Desenvolvimento de projeto. 

OBJETIVO 

Incorporar a temática ambiental na formação acadêmica, propondo ações locais de 

planejando adequado à relação entre atividades humana e ambiente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 

mudanças da Agenda 21. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.  

2. DIAS, G.F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 

2004.  

3. DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3. ed. 

São Paulo, SP: Atlas, 2017.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CASCINO, F. Educação ambiental: princípios história formação de 

professores. 3. ed. São Paulo: SENAC, 2003.  

2. MEDINA, N.M.; SANTOS, E. da C. Educação ambiental: uma metodologia 

participativa de formação. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.  

3. MIRANDA, A. dos A. S. de; SILVA, J.G. da; SARABIA, R.H.; BEZERRA, A.A. 

Educação ambiental: estudos numa perspectiva para uma sociedade 

sustentável no município de Manaus. Manaus: Universidade do Amazonas-

Gráfica, CNPq, 2004.  

4. PHILIPPI JUNIOR, A.; PELICIONI, M.C.F. Educação ambiental: 

desenvolvimento de cursos e projetos. 2. ed. São Paulo: Signus, 2002.  

5. 5. SANTOS, Elizabeth da Conceição (Org.). Geografia e educação ambiental: 

reflexões epistemológicas. Manaus, AM: Ed. da Universidade Federal do 

Amazonas: FAPEAM, 2009. 278 p. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Libras 4.4.0 60  

EMENTA 

O surdo e a pessoa com deficiência auditiva (características biológicas, psicológicas, 

culturais e educacionais). Contextos históricos da educação de surdos. A língua brasileira 

de sinais (libras) em seus aspectos linguísticos, culturais e políticos. Estrutura gramatical 

da Libras. Vocabulário básico. A comunicação com pessoas surdas no âmbito social e 

escolar. Aspectos culturais e políticos da educação bilingue. A língua portuguesa para 

surdos (L2).  

OBJETIVO 

Conhecer a estrutura da Língua de Sinais nos níveis fonológicos e morfossintáticos, 

aplicando este conhecimento em situações sociocomunicativas no contexto profissional e 

das relações interpessoais, instrumentalizando o profissional pedagogo em formação para 

a atuar junto a alunos surdos ou com deficiência auditiva em contextos de ensino, visando 
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à formação para a educação bilingue para surdos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GÓES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. 3. ed. rev. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2002. 97 p. (Educação contemporânea) 

ISBN 978-85-85701-20-8. 376.33 G598lin 3. ed.  

2. QUADROS, RM de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 

estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, v. 1, p. 222, 2004.  

3. BRASIL. Lei nº 10.436, de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras e dá outras providências. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CAPOVILLA, Fernando César, RAPHAEL, Walkiria Duarte, MAURICIO, Aline 

Cristina L. Novo Deit-Libras. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 

Língua de Sinais Brasileira. (vol. I e II). 3 ed. São Paulo: EDUSP, 2013.  

2. GESSER, Audrei. Libras, que Língua É Essa? São Pualo: Parabola, 2015. 88p. 

3. MOURA, Débora Rodrigues. Libras e Leitura de Língua Portuguesa Para 

Surdos. ISBN-10: 8581927254. ISBN-13: 978-8581927251. Editora: Appris; 

Edição: 1ª (25 de maio de 2015) 

4. QUADROS, Ronice Muller de; Cruz, Carina Rebello. Língua de Sinais: 

Instrumentos de Avaliação. Porto Alegre, RS, 2011. 159 p. ISBN: 978-85-363-

2478-4 [+DVD-ROM]  

5. SÁ, N.R.L. de. Cultura, Poder e Educação de Surdos. Manaus: Ed. da 

Universidade do Amazonas, 2002.  

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Fundamentos, conteúdos e metodologias do 

ensino de ciências. 

5.4.1 90 Didática 

EMENTA 

Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Ciências para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. A construção dos conceitos de Ciências através da experimentação e 

vivência nos anos iniciais. Estudo das propostas oficiais e alternativas de ciências para os 

anos iniciais. Organização, seleção e estruturação dos conteúdos de Ciências para os anos 

iniciais. Análise crítica e produção de materiais didáticos e de proposta metodológicas para 

o ensino de ciências nos anos iniciais. Avaliação do ensino de Ciências nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

OBJETIVO 

Conhecer os fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Ciências, visando a 

construção de um fazer pedagógico coerente, que potencialize conhecimentos nos anos 

iniciais do Ensino fundamental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

2. DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A e PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências: 

fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2000.  

3. DELIZOICOV, D & ANGOTTI J. A. Metodologia do ensino de Ciências. São 
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Paulo: Cortez, 2000.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CARVALHO E PEREZ. Formação de professores de Ciências. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

2. REIGOTA, Marcos. Educação Ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

3. SANTOS, Flávia Maria Teixeira dos (org). A pesquisa em ensino de Ciências no 

Brasil e suas Metodologias. Ijuí, SP: Unijuí, 2007. 

4. ARAÙJO, Ulisses F. Temas transversais e estratégia de projetos. São Paulo, 

Moderna, 2004.  

5. TEIXEIRA, Paulo Marcelo Marini (Org). Ensino de Ciências: pesquisa e reflexões. 

Ribeirão Preto: Holos, Editora, 2006. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Fundamentos e metodologias de educação física e 

psicomotricidade 

5.4.1 90 Didática 

EMENTA 

Fundamentos históricos dos aspectos e fatores que influenciam a coordenação psicomotora 

e o desenvolvimento de capacidades e habilidades coordenativas e condicionantes. O papel 

do professor no desenvolvimento e socialização da criança. Movimento, desenvolvimento 

global, psicomotor e estágios da aprendizagem. Transtornos Psicomotores. O processo 

ensino-aprendizagem diante das diferentes práticas pedagógicas e concepções sociais, 

psicológicas e filosóficas em Educação Física. Planejamento de Ensino em Educação 

Física. Critérios de Avaliação de Educação Física para a Educação Infantil e para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

OBJETIVO 

Compreender a importância da educação física e psicomotricidade como instrumento para 

o desenvolvimento integral da criança. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRACHT, V. A criança que pratica esporte respeita as regras do 

jogo...capitalista. RBCE 7(2):62-68,1986.  

2. FONSECA  V.  da  Psicomotricidade: perspectivas multidisciplinares. 

Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

3. LE BOUCH. Educação Psicomotora: a psicocinética na idade escolar. Porto 

Alegre: ARTMED, 1987. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ALMEIDA, Geraldo Peçanha de Almeida. Teoria e prática em psicomotricidade: 

jogos, atividades lúdicas e brincadeiras infantis. Rio de Janeiro: Wak, 2008.  

2. AMARAL, G. ALVES DO. Planejamento de Currículo na Educação Física: 

possibilidades de um projeto coletivo para as escolas públicas de Uberlândia, Minas 

Gerais. São Paulo: Dissertação de Mestrado, PUC-SP, junho/2003. 

3. BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 

1992. 

4. _________. Educação Física: a busca da autonomia pedagógica. Revista da 

Educação Física/UEM, Maringá, v.0, n.1, p.28-33, 1989.  
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5. LORENZETTO, L. A. O corpo que joga o jogo do corpo. Tese de Doutorado. 

Faculdade de Educação da UNICAMP. Campinas, 1991. 

 

 

7º Período  

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Avaliações Nacionais da Educação Básica 4.4.0 60  

EMENTA 

Avaliação da aprendizagem. Tipos de Avaliação. Exames nacionais de avaliação da 

Educação Básica. Matriz de descritores. Habilidades e competências. Escalas de 

desempenho. Documentos oficiais, livro didático e formação continuada de professores. 

OBJETIVO 

Oportunizar a compreensão das políticas públicas contemporâneas direcionadas às 

avaliações nacionais da Educação Básica, situando-as no contexto cultural, social, político 

e ideológico da formação de professores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. IMBERNON, F. A educação no século XXI: os desafios do futuro imediato. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000.  

2. LUCKESI. Avaliação da Aprendizagem Escolar – Estudos e Preposições. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

3. SAVIANI, D. A nova lei da educação LDB. 8. ed. São Paulo: Editora Autores 

Associados, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BARRETO, E. de S.; PINTO, R. P. (Orgs.). Avaliação na educação básica (1990-

1998). MEC/INEP/COMPED, 2001. (Série Estado do Conhecimento, n. 4). 

2. HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-

escola à universidade. 14ª ed. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

3. __________. Avaliação mito & desafio: uma perspectiva construtivista. 29ª ed. 

Porto Alegre: Mediação, 2000. 

4. REANEY, Vincent e KELLOGHAN, Thomas. O uso dos Resultados da Avaliação 

do Aproveitamento Escolar. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. 

5. SOUSA, S. M. Z. L. de. Avaliação do rendimento escolar como instrumento de 

gestão educacional. In: OLIVEIRA, D. A. (Org.). Gestão democrática da 

educação: desafios contemporâneos. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 264-283. 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Culturas Brasileiras e Diversidades Étnicas  4.4.0 60  

EMENTA 

Conceitos de raça, etnia e identidade. O negro no Brasil. O índio no Brasil. A presença 

negra na Amazônia. Políticas públicas e a questão étnico-racial no Brasil. Racismo. 

Perspectiva didático-pedagógica de educação antirracista. 
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OBJETIVO 

Compreender a importância do conhecimento de conceitos, história e cultura relativos à 

temática negro-indígena para o desenvolvimento de relações étnico-raciais saudáveis e sua 

implicação para a capacitação de identificação e superação das manifestações de 

preconceito, racismos e discriminação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ABRAMOWICZ, Anete e SILVÉRIO, Valter Roberto (orgs). Afirmando diferenças: 

Montando o quebra-cabeça da diversidade na escola. São Paulo: Papirus, 2005. 

2. CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. 

Racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. 3. Ed São Paulo: 

Contexto, 2003. 

3. MUNANGA, Kabenguelê e GOMES, Nilma Lino. Para entender o negro no Brasil 

de hoje: História, Realidades, Problemas e Caminhos. São Paulo: Global: Ação 

educativa assessoria, Pesquisa e informação. 2004 (Coleção viver aprender). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de.Terra de quilombo, terras indígenas, 

“babaçuais livre”, “castanhais do povo”, faixinais e fundos de pasto: terras 

tradicionalmente ocupadas. 2.ª ed, Manaus: pgsca–ufam, 2008. 

2. BRASIL. MEC, SEPPIR, SECAD, INEP. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2005. Disponível em 

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wpcontent/uploads/2012/10/DCN-s-educacao-

das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf. 

3. SAMPAIO, Patrícia M. Melo. Fim do Silêncio: presença negra na Amazônia. Belém, 

PA: Açaí; CNPQ. 2011. 

4. MUNANGA, Kabenguelê. Superando o racismo na escola [Brasília]: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 

5. RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Tecnologias de informação e comunicação, 

sociedade e ambiente 

4.4.0 60  

EMENTA 

Introdução à Cultura Digital. Sociedade da Informação e conceitos pertinentes: Nativos 

digitais, imigrantes digitais, resistentes digitais. Aprendizagem colaborativa. Ensinando e 

Aprendendo com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Referências sobre 

a apropriação das tecnologias apontadas no Plano Nacional de Educação (PNE) e nas 

diretrizes curriculares nacionais. Desafios para preservação ambiental frente a era digital. 

Ética na Sociedade da Informação. Educação para o mundo virtual. 

OBJETIVO 

Reconhecer possibilidades de aprendizagem e de preservação ambiental nos desafios 

postos na nova cultura digital, entendo sua influência sobre novas posturas éticas no mundo 
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real e virtual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. DEMO, Pedro. Conhecimento Moderno. Petrópolis, RJ:Vozes, 2001.  

2. FERRETTI, Celso e outros (orgs). Novas tecnologias, trabalho e educação. 9. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2003. 

3. MESSA, A. F. Et. Ali. Sustentabilidade Ambiental e os novos desafios na era 

digital. 1. Ed. 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. COLL, César; Morrereo, Charles e colaboradores. Psicologia da educação 

virtual. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

2. KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias. Novo ritmo da informação. 

Campinas, SP: Papirus, 2008.  

3. JUANA M. Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: Artmed, 1998 

4. LITWIN, Edith (Org.). Tecnologia Educacional: Política, História e propostas. 1. 

ed. Porto Alegre: ArtMed, 2001. 

5. SANCHO, POPERT, Seymar. A máquinas das crianças: repensando a escola na 

era da informática. Trad. Sandra Costa, Porto Alegre: Artes médicas 1994. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 

ensino de Geografia 

5.4.1 90 Didática 

EMENTA 

Ciências Humanas e Metodologia do Ensino de Geografia. Humanidades, Socialização, e 

Formação Cultural da criança. Categorias Chave: Tempo, Espaço e Cultura. BNCC da área. 

Conhecimento social e conteúdos escolares de Geografia: enfoque pedagógico, didático e 

metodológico – dirigido para planejamento do componente – indicando eixos temáticos e 

conceituais para interdisciplinaridade com outros componentes. Planejamento didático, 

metodológico e interdisciplinar da área de estudos socioculturais. 

OBJETIVO 

 

Conhecer os principais conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) do ensino de 

Geografia para os anos iniciais do ensino fundamental, bem como suas metodologias de 

trabalho, por meio de embasamento teórico e prático que proporcione capacidade crítica e 

reflexiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ALMEIDA, Rosângela Doin de. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na 

escola. São Paulo: Contexto, 2006.  

2. ALMEIDA, Rosângela Doin de; PASSINI, Elza Yasuko. O espaço geográfico, 

ensino e representação. São Paulo: Contexto, 1989.  

3. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia. Brasília: MEC, 1997.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CARLOS, A. F. A. (Org.). Novos caminhos da Geografia. São Paulo: Contexto, 

1999.  
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2. CARLOS, A. F. A. et al. (Orgs.) Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. 

São Paulo: Contexto, 1999.  

3. CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: 

Alternativa, 2005.  

4. OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (Org.). Para onde vai o ensino de Geografia? 

São Paulo: Contexto, 1989.  

5. PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, TomokoIyda; CACETE, NúriaHanglei. 

Para ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Fundamentos, Conteúdos e Metodologias do 

ensino de História 

5.4.1 90 Didática 

EMENTA 

Ciências Humanas e Metodologia do Ensino de história. Humanidades, Socialização, e 

Formação Cultural da criança. Categorias Chave: Tempo, Espaço e Cultura. PCN e BNCC 

da área. Conhecimento social e conteúdos escolares de história: enfoque pedagógico, 

didático e metodológico – dirigido para planejamento do componente – indicando eixos 

temáticos e conceituais para interdisciplinaridade com outros componentes. Planejamento 

didático, metodológico e interdisciplinar da área de estudos socioculturais.  

OBJETIVO 

 

Conhecer os principais conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais) do ensino de 

História para os anos iniciais do ensino fundamental, bem como suas metodologias de 

trabalho, por meio de embasamento teórico e prático que proporcione capacidade crítica e 

reflexiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Pátria e trabalho: o ensino de História nas 

escolas paulistas. São Paulo: Loyola, 1990.  

2. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e 

métodos. São Paulo: Cortez, 2008.  

3. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação 

Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História. Brasília: MEC, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FONSECA, Thais Nívia de Lima e. História & ensino de História. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2006.  

2. KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 

São Paulo: Contexto, 2003.  

3. PINSKY, J. (Org.). O ensino de História e a criação do fato. São Paulo: Contexto, 

1988.  

4. SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (Org.). Livros didáticos de História e 

Geografia: avaliação e pesquisa. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2006. 

5.  NADAI, Elza. O ensino de História no Brasil: trajetórias e perspectivas. Revista 

Brasileira de História. São Paulo: ANPUH, v. 13, nº 25/26, p. 143-162, 1992.  

 



91 

 

 

8º Período  

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Estágio Supervisionado I 6.2.4 150 Todas as 

disciplinas 

até o 7º 

período 

(73% de 

disciplinas 

cursadas) 

EMENTA 

 A ação docente numa perspectiva crítico-reflexiva: Diagnóstico, Observação, 

Acompanhamento e Prática Pedagógica. Elaboração e Desenvolvimento de planos de 

Estágio na Escola. Prática Pedagógica. Elaboração de Relatório de Estágio I. 

OBJETIVO 

Desenvolver a articulação do processo de orientação teórico-metodológica com o eixo da 

prática pedagógica e sua intervenção crítica e criadora no sistema público de ensino na 

Educação Infantil.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BORGHI, Bautista Quintino. As escolas infantis como serviço de qualidade. In: 

ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre, ARTMED, 1998.  

2. FARIA, Ana Lúcia Goulart de. Educação pré-escolar e cultura: para uma pedagogia 

da Educação Infantil. Campinas, Cortez, 1999. 

3. ORTIZ, Cisele. Interações: ser professor de bebês: cuidar, educar e brincar, uma única 

ação. São Paulo: Blucher, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. AMAZONAS. Referencial Curricular Amazonense. Amazonas, CEE/2019. 

2. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. MEC/SEB/Brasília, 2017. 

3. _______. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. Parecer CNE/CEB, 2009. 

4. CERISARA, A. B., OLIVEIRA, A. M. R., RIVERO, A. S., BATISTA, R. Partilhando 

olhares sobre as crianças pequenas: reflexões sobre o estágio na educação 

infantil. Revista Eletrônica Zero-a-Seis. Florianópolis: , v.05, 2002. 

5.  CERISARA, Ana Beatriz, ROCHA, Eloisa e SILVA FILHO, João Josué da. 

Educação Infantil: uma trajetória de pesquisa e indicações para a avaliação de 

contextos educativos. IN: OLIVEIRA-FORMOSINHO, Julia e KISHIMOTO, 

TisukoMorchida. Formação em contexto: uma estratégia de integração. São 

Paulo: Pioneira Thompson Learning. Cap. 6, pp. 203-231,2002. 

 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Gestão em ambientes escolares 6.4.2 120 Coordenação 

Pedagógica 

e Gestão 
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Escolar 

EMENTA 

 O planejamento da gestão em ambientes escolares. A gestão dos sistemas e o processo 

de democratização de educação básica. As teorias que fundamentam a gestão educacional. 

Trabalho, Tecnologia, Organização e Gestão. Teorias sobre Liderança e Cultura 

Organizacional. Relações interpessoais e desenvolvimento de equipes. Comunicação e 

processo decisório. Avaliação dos sistemas e das unidades escolares 

OBJETIVO 

Discutir sobre os fundamentos da gestão em ambientes escolares, oportunizando reflexões 

e debates sobre o papel e função do pedagogo, estabelecendo conhecimentos sistemáticos 

sobre à organização e à funcionalidade do trabalho pedagógico nesses espaços escolares 

a partir de contextos concretos de trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. COLOMBO, Sonia Simões. Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre, 

RS: Artmed, 2007. 261p.  

2. HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola: artes e ofícios da 

participação coletiva. 14.ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 143p.  

3. LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. 

Goiânia, GO: Alternativa, 2004. 319p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CUNHA, Maria Couto. Gestão educacional nos municípios: entraves e 

perspectivas. Salvador, BA: EDUFBA, 2009. 366p.  

2. FIGUEIREDO, Regina Sueiro de. Planejamento participativo em instituição 

escolar: pistas e encaminhamentos. Campo Grande, MS: UCDB, 2001. 97p. 

3. PARO, Vítor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 17. ed. São 

Paulo, SP: Cortez, 2012. 232p.  

4. VASCONCELOS, Maria Celeste Reis Lobo de. Gestão estratégica da informação, 

do conhecimento e das competências no ambiente educacional: vencendo 

desafios na busca de novas oportunidades de aprendizado, inovação. Curitiba, PR: 

Jurua, 2011. 151p.  

5. VEIGA, Ilma Passos Alencastro; RESENDE, Lucia Maria Gonçalves de. Escola: 

espaço do projeto político-pedagógico. 10. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006. 200p. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Educação de jovens e adultos 5.4.1 90  

EMENTA 

 Currículo para a Educação de Jovens e Adultos. Políticas e programas de educação de 

jovens e adultos no Brasil e no Amazonas.  Relação entre as propostas curriculares para a 

EJA e as práticas educativas. Organização do trabalho na Educação de Jovens e Adultos. 

A relação professor-aluno na Educação de Jovens e Adultos. Avaliação na Educação de 

Jovens e Adultos. A rotina na Educação de Jovens e Adultos. Análise de Planos ou Projetos 

desenvolvidos na Educação de Jovens e Adultos. 

OBJETIVO 

Compreender a trajetória histórica e política da EJA com seus aspectos legais, 

oportunizando experiências formativas sobre essa etapa de ensino, mediadas pela reflexão 

e ação dos saberes teóricos aplicados à prática no exercício da docência, com base em 
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diálogos relacionados a caracterização da sua clientela, nas capacidades cognitivas de 

jovens e adultos e formação de professores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ARROYO, Miguel G. Passageiros da noite do trabalho para a EJA: itinerários pelo 

direito a uma vida justa. Petrópolis: Vozes, 2017.  

2. FÁVERO, Osmar; PINHEIRO, Maria das Graças Sá Peixoto. (Org.). Diversidade na 

educação de jovens e adultos. Brasília, DF: Ed. da Universidade Federal do 

Amazonas, 2012. 239p.  

3. FEITOZA, Ronney. Os movimentos de educação popular da década de 60 e suas 

contribuições para a EJA. FACED; UFAM; NEPE, 2014 (Mímeo).  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRANDÃO, Carlos Rodrigues; ASSUMPÇÃO, Raiane. Cultura rebelde: escritos 

sobre a educação popular ontem e agora. São Paulo: Editora e Livraria Instituto 

Paulo Freire, 2009.  

2. CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico – compreensiva artigo a artigo. 

11. ed. Petrópolis: Vozes, 1998.  

3. COSTA, Cláudia Borges; MACHADO, Maria Margarida. Políticas públicas e 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil. São Paulo: Cortez, 2017. 

4. FAVERO, Osmar. Uma pedagogia da participação popular: análise da prática 

educativa do MEB - Movimento de Educação de Base (1961/1966). Campinas, SP: 

Autores Associados, 2006.  

5. GADOTTI, Moacir e ROMÃO, J. E. Educação de Adultos: cenários, perspectivas 

e formação de educadores. Brasília: Líber Livros Ed., 2007.   

 

9º Período 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Estágio Supervisionado II 6.2.4 150 Estágio 

Supervisionado 

I 

EMENTA 

 A docência numa perspectiva crítico-reflexiva nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Elaboração e desenvolvimento do plano de estágio. Diagnóstico, planejamento e prática 

pedagógica. Relatório descritivo-analítico. 

OBJETIVO 

Refletir sobre a prática docente para provocar o reconhecimento e a incorporação de um 

referencial teórico-metodológico que contribua para a elevação de uma práxis pedagógica 

consequente que transforme o ato educativo em possibilidade real de intervenção e 

construção da realidade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ANDRÉ, M.E.D. (Org). A Pedagogia das Diferenças na sala de aula. Campinas: 

Papirus, 1999. 

2. PIMENTA, S.G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 

São Paulo, Cortez, 1994. 
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3. _______. (Org.). Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. São Paulo: Cortez 

Editora, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BARREIRO, Irradie Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de 

ensino e estágio supervisionado na formação de professores. São Paulo: 

Avercamp, 2006. 

2. BOGDAN. R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação. Porto: Editora 

Porto, 1994. 

3. NÓVOA, António. Os professores e a sua formação. Lisboa: Nova Enciclopédia, 

1992. 

4. TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 

2007. 

5. VEIGA, Ilma P. VEIGA; SILVA, Edileuza F. da. (Org.) A escola mudou: que mude 

formação de professores! Campinas, SP: Papirus, 2010 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Gestão em ambientes não-escolares 5.4.1 90 Gestão 

em 

ambientes 

escolares 

EMENTA 

 Gestão em Ambientes Não-Escolares: fundamentos históricos e legais. Ações 

desenvolvidas nos espaços não-escolares e a sua dimensão relacionada ao planejamento, 

gestão e avaliação. Legado histórico-político-sócio-cultural da Educação Não Formal e 

iniciativas no âmbito de órgãos não-governamentais, características pedagógicas e sua 

repercussão social.As dimensões do trabalho pedagógico não escolar: pedagogia social de 

rua, pedagogia da alternância; pedagogia em ambientes empresariais, pedagogia no 

ambiente de promoção da saúde e da melhoria da qualidade de vida. 

OBJETIVO 

Compreender os fundamentos teóricos e práticos da Gestão em ambientes Não-escolares, 

ressaltando o campo de atuação do pedagogo nos diferentes espaços, desencadeando 

reflexões sobre como são geridos e organizados os projetos informais, não-formais e não-

escolares e as necessidades sociais de intervenções que auxiliam na formação do cidadão, 

estabelecendo conhecimentos sistemáticos sobre à organização e à funcionalidade do 

trabalho pedagógico nesses espaços. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ARANTES, V. A. (Org.). Educação formal e não-formal. São Paulo: Summus, 

2008.  

2. GRACIANI, M. S. S. Pedagogia Social de Rua. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo 

Freire, 1997.  

3. TORRES, C. A. A política da educação não formal na América Latina. Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1992. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BEILLEROT, J. A sociedade pedagógica. Porto: Rés, 1985. 

2. FONSECA, E.S. Atendimento escolar no ambiente hospitalar. São Paulo: 

Memnon, 2003.  
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3. FREIRE, P.; HORTON, M. O caminho se faz caminhando: conversas sobre 

educação e mudança social. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.  

4. GADOTTI, Moacir. Economia solidária como práxis pedagógica. São Paulo: 

Instituto Paulo Freire, 2009, Cadernos de Formação.  

5. SAVERO, José Leonardo Rolim de Lima. Educação não escolar como campo de 

práticas pedagógicas. In.: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, 

v. 96, n. 244, p. 561-576, set./dez. 2015. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Trabalho de conclusão de curso I 2.2.0 30  

EMENTA 

 Construção do projeto de pesquisa. Construção do calendário de atividades do TCC. 

Coleta de dados  

OBJETIVO 

Sistematizar as habilidades e competências desenvolvidas ao longo as práticas 

curriculares, estágio supervisionado e/ou outras atividades realizadas ao longo do curso em 

um trabalho científico que poderá ter formato monográfico ou de artigo científico direcionado 

a periódico específico e previamente selecionado pelo aluno e seu professor orientador. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 6. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

2. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

Metodologia Científica, 8ªed. São Paulo: Atlas, 2017. 

3. VOLPATO, G.L.; BARRETO, R.E. Elabore Projetos Científicos Competitivos: 

biológicas, exatas e humanas. São Paulo: Best Writing, 2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Serão definidas pelo professor orientador e aluno. 

 

10º Período  

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Estágio Supervisionado III 6.2.4 150 Estágio 

Supervisionado 

I 

EMENTA 

 A gestão da educação nas instâncias normativas e administrativas dos sistemas de ensino 

e na escola pública da educação básica. Vivências dos procedimentos administrativos e 

pedagógicos em ambientes Escolares e Não-Escolares. Elaboração e desenvolvimento do 

plano de estágio.  Diagnóstico e análise dos processos de organização e gestão do trabalho 

escolar e não- escolar: coordenação pedagógica e administração. Planejamento, prática, 

execução e avaliação de atividades dos pedagogos em instituições educativas e espaços 

não-formais (ONGs, Associações Comunitárias, movimentos sociais, empresas e outros). 

Relatório descritivo-analítico. 

OBJETIVO 
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Discutir os elementos teóricos metodológicos da gestão, planejamento e organização, 

considerando os pressupostos teóricos e práticos para a uma atuação crítica, reflexiva e 

analítica do pedagogo, possibilitando experiências formativas em instituições escolares e 

não -escolares por meio do estágio supervisionado, promovendo a pesquisa,  e a reflexão 

de processos pedagógicos e administrativos em espaços escolares e não- escolares, 

favorecendo debates sobre as possibilidades, limites e os desafios das práticas de gestão 

nos diferentes espaços, tempos e contextos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GOHN, Maria da Glória. Educação não formal, participação da sociedade civil e 

estruturas colegiadas nas escolas. Revista Educação, Rio de Janeiro, v.14, 2006, 

n 50. p.27-38.  

2. MIRA, Marília Marques. Estágio Supervisionado na formação do pedagogo: 

possibilidades e desafios. Paraná: Appris, 2015.  

3. PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 8.ed. 

São Paulo: Cortez, 2017. (Coleção docência em formação. Série saberes 

pedagógicos).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FERREIRA, Naura S. Carapeto (Org.). Políticas Públicas e Gestão da Educação: 

polêmicas, fundamentos e análises. Brasília: Líber Livro, 2006. 

2. LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. 

Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. 6. ed. Goiânia: Alternativa, 

2013.  

3. PINHEIRO, Maria das Graças Sá Peixoto; CALDAS, Edla Cristina Rodrigues. 

Políticas Públicas e Gestão Democrática: diretrizes, exigências e desafios para o 

fortalecimento da gestão nas escolas públicas de educação básica. In: PINHEIRO, 

Maria das Graças Sá Peixoto; FALCÃO, Nádia Maciel (Orgs.). Políticas Públicas, 

Educação Básica e Desafios Amazônicos. Manaus: EDUA, 2016.  

4. POPPER, K.R. Conhecimento objetivo. São Paulo: EDUSP, 1975. RIBEIRO, Amélia 

Escotto do Amaral. Temas atuais em pedagogia empresarial: aprender para ser 

competitivo. 3ª edição – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010. 

5. SANT'ANNA, Vera L. L. e tal. A atuação do pedagogo em espaços não 

escolares: desafios e possibilidades. Pedagogia em Ação, v. 2, n. 1, p. 1-103, 

fev./jun. 2010 – Semestral. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO ESCOLAR I 4.4.0 60  

EMENTA 

Realidade e desafios do gestor escolar. Coordenação Pedagógica, Mentoria e Supervisão 

no cotidiano da escola e na formação continuada de professores.  

OBJETIVO 

Discutir e analisar criticamente o papel e os desafios do gestor escolar, da coordenação e 

supervisão do pedagogo no ambiente escolar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. FREIRE, Paulo. Educacao e Mudança. 41ª ed Sao Paulo: Paz e Terra, 2011. 
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2. GIMENO SACRISTÁN, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e Transformar o 

Ensino. 4a Ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

3. FONSECA, Marília. Projeto político pedagógico e o Plano de Desenvolvimento da 

Escola: duas concepções antagônicas de gestão escolar. Cad. CEDES, Campinas 

,  v. 23, n. 61, p. 302-318,  Dec.  2003. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/pdf/ccedes/v23n61/a04v2361.pdf> 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

A ser definida pelo docente da disciplina 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Trabalho de conclusão de curso II 4.4.0 60 Trabalho 

de 

conclusão 

de curso I 

EMENTA 

 Análise dos dados coletados no semestre anterior. Sistematização da defesa do trabalho 

de conclusão de curso: Fundamentação teórica e prática das questões trabalhadas. 

OBJETIVO 

Sistematizar as habilidades e competências desenvolvidas ao longo as práticas 

curriculares, estágio supervisionado e/ou outras atividades realizadas ao longo do curso em 

um trabalho científico que poderá ter formato monográfico ou de artigo científico direcionado 

a periódico específico e previamente selecionado pelo aluno e seu professor orientador. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 6. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2014. 

2. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

Metodologia Científica, 8ªed. São Paulo: Atlas, 2017. 

3. SILVERMAN, D. Interpretação de dados qualitativos. Métodos para análise de 

entrevistas, textos e interações. Porto Alegre: Artmed, 2009.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Serão definidas pelo professor orientador e aluno. 

OPTATIVAS 

 Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Políticas Públicas e Educação Básica 4 4 0 

EMENTA 

Políticas Públicas e Educação Básica: análise na conjuntura atual do neoliberalismo e da 

mundialização. Educação Básica: organização das etapas e das modalidades de ensino, 

formação do educador e financiamento diante dos desafios amazônicos. 

OBJETIVO 

Conhecer e refletir a respeito das questões da política da educação básica diante dos 

desafios amazônicos. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  
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1. ARRUDA, Eucidio Pimenta. EDUCAÇÃO REMOTA EMERGENCIAL: elementos 

para políticas públicas na educação brasileira em tempos de Covid-19. EmRede-

Revista de Educação a Distância, v. 7, n. 1, p. 257-275, 2020. Disponível em: 

<https://www.aunirede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/621 > 

2. HEINSFELD, Bruna Damiana; PISCHETOLA, Magda. O discurso sobre tecnologias 

nas políticas públicas em educação. Educ. Pesqui.,  São Paulo ,  v. 45,  e205167,    

2019 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022019000100563&lng=en&nrm=iso>.  

3.  RODRIGUES, Emerson Carlos. DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA PARA AS 

PESSOAS REFUGIADAS. Humanidades & Inovação, v. 7, n. 2, p. 86-99, 2020. 

Disponível em: 

<https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1783> 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

À critério do docente que ministrar a disciplina 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Movimentos Sociais e Educação 4.4.0 60 0 

EMENTA 

A sociedade capitalista e os processos de acumulação. O surgimento dos sindicatos. 

Trabalho e Educação relações que embasam o movimento sindical. O movimento dos 

trabalhadores em prol da Educação pública. O movimento dos professores brasileiros. As 

propostas da Confederação Nacional dos Professores do Brasil – CPB. O surgimento da 

CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Os novos movimentos 

sociais. 

OBJETIVO 

Compreender os movimentos sociais e sua relação com a educação. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. BEISEGEL, Celso de Rui. Política e educação popular. A teoria e a prática de 

Paulo Freire no Brasil. Ensaios 85. São Paulo: Editora Ática, 1992.  

2. FÁVERO, Osmar. Uma pedagogia da participação popular: análise da prática 

educativa do MEB – Movimento de Educação de Base (1961/1966). 

Campinas/SP: Autores Associados, 2006.  

3. GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais e Educação. São Paulo: Cortez, 2001. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

1. GOHN, Maria da Glória. Os novos movimentos sociais. São Paulo: Cortez, 1998.  

2. GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. São Paulo. 

LOSOVSKY. Os sindicatos em Marx. São Paulo: Anita Garibaldi, 1995.  

3. MACHADO, Leda Maria Vieira. Atores Sociais: movimentos urbanos, 

continuidade e Gênero. São Paulo: Annablume, 1995.  

4. MOURÃO, Arminda Rachel. Movimentos de professores de 1º e 2º graus: uma 

análise crítica. Manaus: EDUA, 1997. 

5. MOURÃO, Arminda R.B. O Movimento de Professores do Estado do Amazonas. 

Manaus: Edua, 1998. 

https://www.aunirede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/621
https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1783
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Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Educação em Direitos Humanos 4.4.0 60 0 

EMENTA 

Educação, direitos humanos e diversidade: concepções e relações. A educação como 

direito e a educação em direitos humanos. Políticas públicas e direitos humanos: 

documentos internacionais e nacionais; desigualdades sociais e políticas afirmativas. 

Escola, currículo e diversidade: a formação cidadã na perspectiva da diversidade; educação 

e direitos da criança e do adolescente e sua interface com a educação das relações étnico-

raciais e o enfrentamento ao racismo, à discriminação e ao preconceito; gênero e educação. 

OBJETIVO 

Estabelecer relação entre educação, direitos humanos e diversidade na perspectiva de 

construção da escola democrática, que reconheça e valorize a diversidade e a dignidade 

humana como princípio formativo. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. CANDAU, Vera Maria (Coord.). Somos tod@s iguais? Escola, discriminação e 

educação em direitos humanos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

2. CASALI, Alípio; CASTILHO, Suely Dulce de. Diversidade na Educação: 

Implicações Curriculares. São Paulo: EDUC 2016. 

3. SILVA, Kelly da. Currículo e Gênero: a sexualidade na formação docente. Editora 

Appris, 2015. SILVEIRA, Rosa Maria Godoy e outros (Orgs.). Educação em 

Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. João Pessoa: Ed. 

Universitária, 2007. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

1. Resolução n. 1, de 17 de junho de 2004, do CNE/MEC, que institui diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, 2004. 

2. CANDAU, Vera Maria et al. Educação em Direitos Humanos e Formação de 

Professores. Editora Cortez, 2013. (Coleção Docência em formação: saberes 

pedagógicos). 

3. CURY, Carlos Roberto Jamil. Direito à Educação: direito à igualdade e direito à 

diferença. Os fora de série na escola. São Paulo: Autores Associados, 2005. 

4. DORNELLE, João Ricardo W. O que são direitos humanos. São Paulo: 

Brasiliense, 2013. 2. ed. 5. reimp. da de 1993. (Coleção Primeiros Passos) 

5. SOUZA, Marinês Viana de. A educação das relações étnico-raciais e o ensino 

da história cultura afro-brasileira e africana nos planos de educação: os 

contextos nacional e local em perspectiva. UFAM/PPGE. Revista Amazônida: 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Amazonas. v. 1, n.1, p. 61-81, 2016. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Informática Aplicada à Educação 4.4.0 60 0 

EMENTA 
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Visão geral da Informática como ferramenta que proporciona ao indivíduo comunicar-se, 

interagir cooperativamente com outros indivíduos e grupos, divulgar e buscar 

conhecimentos em ambientes telemáticos, de modo a auxiliar a construção de seu processo 

de aprendizagem. 

OBJETIVO 

Propiciar ao aluno um embasamento teórico/prático necessário para introduzi-lo à utilização 

das tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação, dando ênfase ao 

processo ensino-aprendizagem. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. BITTENCOURT, Ig Ibert; ISOTANI, Seiji. Informática na Educação baseada em 

Evidências: Um Manifesto. Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 26, n. 03, 

p. 108, 2018. Disponível em: < https://br-ie.org/pub/index.php/rbie/article/view/7826  > 

2. GOMES, Alex Sandro; GOMES, Claudia Roberta Araújo. Classificação dos tipos de 

pesquisa em Informática na Educação. Jaques, Patrícia Augustin; Pimentel, Mariano; 

Siqueira; Sean; Bittencourt, Ig.(Org.) Metodologia de Pesquisa em Informática na 

Educação: Concepção da Pesquisa. Porto Alegre: SBC, 2019. 

3. TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: o uso de tecnologias digitais na 

aplicação das metodologias ativas. São Paulo: Érica, 2019. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

À critério do docente da disciplina 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Epistemologia, Ética e Educação 4.4.0 60 0 

EMENTA 

A Epistemologia, o estudo das visões filosóficas sobre a natureza da ciência e do 

conhecimento científico em Educação. Transposição Didática, Contrato Didático, 

Alfabetização Científica e Técnicas. Concepções de Ética. Ética profissional do Pedagogo. 

Pedagogia como ciência da educação. Código de Ética profissional. 

OBJETIVO 

Discutir os conceitos epistemológicos, éticos e educacionais mediados pelos estudos 

filosóficos e científicos, oportunizando debates em relação a ética nos diferentes contextos 

de atuação do pedagogo, promovendo uma formação docente crítica, ética e reflexiva. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. LESSA FILHO, S. A. Lukács - Ética e política: observações acerca dos 

fundamentos ontológicos da ética e da política. Chapecó: Argos, 2005. 

2. LOMBARDI, J. C.; GOERGEN, P. (orgs.). Ética e educação: reflexões filosóficas e 

históricas. Campinas: Autores Associados/HISTEDBR, 2005. (Coleção educação 

contemporânea). 

3. VÁZQUEZ, A. S. Ética. 10. ed. Tradução: João Dell’ Anna. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1987. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

1. ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 

1995. 190p.  
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2. BACHELARD, G. O Novo Espírito Científico. 3ed. Rio de Janeiro: Contraponto. 

1996.  

3. CARVALHO, Adalberto Dias de. Epistemologia das ciências da educação. 3. ed. 

Porto Portugal: Afrontamento, 1996. 231p. (Biblioteca das Ciências do Homem: 

Sociologia, Epistemologia, 7)  

4. CHALMERS, A. F. O Que é Ciência Afinal? 4ed. São Paulo: Brasiliense. 1995.. 

5. DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Epistemologia da aprendizagem. Rio de 

Janeiro, RJ: DP&A, 2000. 131p. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Educação e Sexualidade 4.4.0 60 0 

EMENTA 

Sexualidade como construção histórica, social, cultural, política e discursiva. Abordagens 

contemporâneas para Educação Sexual. Estudos de gênero e educação: história, conceitos 

e movimentos políticos. Escolarização brasileira e a educação para sexualidade e para 

equidade de gênero. Recursos didático-metodológicos ao trabalho de Educação Sexual na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Interfaces entre gênero, orientação sexual e 

igualdade étnico-racial. Preconceito, discriminação, diferença, alteridade, identidades 

culturais. 

OBJETIVO 

Oportunizar aos/as acadêmicos/as espaços para reflexões e debates críticos sobre a 

temática educação, gênero e sexualidade, na perspectiva de construção de propostas 

intencionais de educação sexual emancipatória em organizações educativas formais e não- 

formais. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. CONSTANTINE, Larry L. e MARTINSON, Floyd M. Sexualidade infantil: Novos 

conceitos, novas perspectivas. São Paulo: Livraria Roca Ltda, 1984.  

2. CARVALHO, G.; MELO, S.; MENDES, P.; SANTOS, V. Caderno Pedagógico 

Educação Sexual: Interfaces curriculares. Florianópolis: UDESC/CEAD, 2012. 

3. FURLANI, Jimena (Org.). Educação sexual na escola: equidade de gênero, livre 

orientação sexual e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às 

diferenças. Florianópolis: UDESC (Fundação Universidade do Estado de Santa 

Catarina); SECAD/Ministério da Educação, 2008. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

1. AQUINO, Júlio G. Sexualidade na Escola: alternativas teóricas e práticas. São 

Paulo: Summus, 1997.  

2. CAMARGO, Ana Maria F. e RIBEIRO, Cláudia. Sexualidade(s) e Infância(s): a 

sexualidade como um tema transversal. São Paulo: Moderna; Campinas/SP: Ed. 

da Unicamp, 1999.  

3. FÓRUM Nacional de Educação e Sexualidade. Guia de Orientação Sexual: 

diretrizes e metodologia da pré-escola ao 2º grau. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

1994.  

4. FIGUEIRÓ, M. N. D. Formação de educadores sexuais: adiar não é mais 

possível. Campinas: Mercado de Letras; EDUEL, Editora da Universidade Estadual 

de Londrina, 2006.  
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5. RIBEIRO, Cláudia. A fala da criança sobre sexualidade humana: o dito, o 

explicito e o oculto. Campinas/SP: Mercado de Letras; Lavras/MG: FAEPE/UFLA, 

1996. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Psicologia Social 4.4.0 60 0 

EMENTA 

Histórico da Psicologia social e suas várias concepções teóricas. Objeto e método da 

psicologia social. Fatores Psicológicos básicos. Atitudes sociais. Ambiente social e cultura. 

Grupos, organizações e indivíduos. As instituições, escola, grupo de trabalho, meios de 

comunicação social. 

OBJETIVO 

Discutir os fundamentos da psicologia social e sua importância para a compreensão dos 

comportamentos sociais de crianças, jovens e adultos, refletindo criticamente sobre o papel 

da psicologia social e sua articulação com a escola e a sociedade contextualizada. 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. FARR, R. M. Raízes da Psicologia Moderna. Petrópolis. Vozes., 2001.  

2. HERZLICH, C. Representação Social. IN S. MOSCOVICI. LAROUSSE 1972.  

3. STOETZEL, J. Psicologia Social. São Paulo. NACIONAL 1976. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

1. LANE, S. T. M.; BADER, B. S. (Orgs.). Novas veredas da psicologia social. São 

Paulo: Brasiliense: EDUC, 1995. 

2. LEYENS, J.P., YZERBYT, V. Psicologia Social. Edições 70, 1999. 

3. PEREIRA, S., RIZZON, L. A., BRAGHIROLLI, E.M. Temas de Psicologia Social. 

9ª edição. Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 2011. 

4. RAMOS, A. Introdução à Psicologia Social. 4ª edição. São Paulo: Casa do 

Psicólogo: Florianópolis, SC: Universidade Federal de Santa Catarina: Brasília, 

DF: Conselho Federal de Psicologia, 2003. 

5. RODRIGUES, A. Psicologia Social para Principiantes. 7ª edição. Revista 

ampliada. Editora Vozes: Petrópolis, 2002. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Tópicos Especiais em Educação I 4.4.0 60 0 

EMENTA 

Estudos de questões filosóficas, psicológicas, metodológicas e epistemológicas 

relacionadas à educação. Temas atuais relacionados à educação, pedagogia empresarial 

e hospitalar. 

OBJETIVO 

Aprofundar questões relacionados a pedagogia empresarial e hospitalar, visando debates 

filosóficos, psicológicos, metodológicos e epistemológicos da educação.  

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. CORTELLA, Mario Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
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2. D’ÁVILA, Cristina (org.). Ser professor na contemporaneidade: desafios, 

ludicidade e protagonismo. 2ª ed. Curitiba: CRV, 2009.  

3. NEVES, Paulo S.C. (org.). Educação e cidadania: questões contemporâneas. 

São Paulo: Cortez, São Cristívão/SE:Ed.UFS, 2009. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

1. LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. 5ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2001.  

2. PIMENTA, Selma Garrido. Pedagogia, ciência da educação? 6ª. Ed. São Paulo: 

Cortez, 2009.  

3. RIBEIRO, Arilda Inês M.; VIOTTO FILHO, Irineu A. Tuim; FURKOTTER, Mônica. 

Educação Contemporânea: caminhos, obstáculos e travessias. Cultura 

Acadêmica, 2011.  

4. SOBRINHO, José A.; CARVALHO, Marlene A. (org.) Formação de professores e 

práticas docentes: olhares contemporâneos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.  

5. VEIGA, Ilma Passos A.; AMARAL, Ana Lúcia. Formação de professores: 

políticas e debates. Papirus Editora, 2003. 

 

Sigla Disciplina Crédito CH PR 

 Tópicos Especiais em Educação II 4.4.0 60 0 

EMENTA 

Estudo da constituição histórica do trabalho e da profissão docente, desde seus aspectots 

pedagógicos, políticos, culturais e econômicos. Contribuições de diferentes abordagens 

teóricas que discutem o trabalho e a profissão docente em suas especificidades e 

particularidades. Formação de professores no Brasil. Formação inicial e continuada. 

Saberes e fazeres na Educação. 

OBJETIVO 

Discutir sobre a profissão docente nos seus diferentes aspectos, contribuições e 

abordagens, mediados por diálogos referentes a formação de professores no contexto 

nacional, regional e local, considerando a formação inicial, continuada, bem como os 

saberes e fazes na educação básica.  

REFERÊNCIAS BÁSICAS  

1. DAY, Christopher. Desenvolvimento Profissional de Professores da 

aprendizagem permanente. Portugal: Porto Editora, 2001. 

2. IMBERNÓN, F. Formação Continuada de professores. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

3. TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes, 2002. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

1. COSTA, Marisa Vorraber. Trabalho Docente e Gênero. In: COSTA, Marisa 

Vorraber. Trabalho docente e profissionalismo. Capítulo IV. Porto Alegre: 

Editora Sulina, 1995.  

2. GARCIA, Maria Manuela Alves, HYPOLITO, Álvaro Moreira e VIEIRA, Jarbas 

Santos. As identidades docentes como fabricação da docência. Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v.31, n.1, p.45-56, jan/abr 2005.  

3. GATTI, B. A.; BARRETO, E. de S. (Coord.). Professores do Brasil: impasses e 

desafios. Brasília: UNESCO, 2009.  
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4. GOODSON, I. F. Dar voz ao professor: as histórias de vida dos professores e o 

seu desenvolvimento profissional. Porto: Porto Editora, 1992.  

5. NÓVOA, A. Os professores e a história da sua vida. In: NÓVOA, A. (Org.). Vidas 

de professores. Porto: Porto Editora, 1992. 

 

13. CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

13.1 O Processo de Construção do Conhecimento em Sala de Aula 

Considerando as competências gerais docentes e a sua necessária construção 

durante o tempo em que o licenciando vivencia sua formação inicial, é necessário 

trazer a este cenário a indissociabilidade da teoria e prática. Embora haja um acúmulo 

de discussões teóricas, debates e não poucos estudos realizados sobre tal aspecto, 

sua defesa deve engajar-se junto às demais conquistas instituídas no âmbito da 

formação de professores e de sua profissionalidade docente. Quando se analisa a 

Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019, é perceptível que ambos, teoria e prática, 

ocupam lugar comum em sua importância e sua execução. Quando se discute que 

processos serão estabelecidos para a construção do conhecimento em sala de aula, 

percebe-se que a própria orientação oficializada no documento constitui-se base para 

promoção desta necessária unidade, inclusive, todos os processos de construção de 

conhecimento são muito bem contemplados nos grupos I, II e III, onde as disciplinas 

do curso foram respectivamente alocadas.  

Autores como Celso Vasconcellos (1999) e Moreira & Mansini, sobre Ausubel 

(2001), em que nos debruçamos para compreender a construção do conhecimento 

em sala de aula concordam que, para que um determinado objeto se torne objeto de 

conhecimento, o aluno precisa estar mobilizado para conhecê-lo. Ou seja, para 

conhecer o objeto é preciso abordá-lo, então, não há possibilidade de conhecimento 

do objeto se ele estiver longe do sujeito. Desta forma, cabem aos componentes 

curriculares do curso de Pedagogia e suas metodologias, a importante tarefa de 

mobilizar este licenciando, engajando-o no processo de construção do seu saber, 

conferindo a este, um significado. 

Portanto, é inegável a relevância de discussão sobre a necessidade de uma 

aprendizagem significativa, da indissociabilidade da teoria e prática e, a obviedade da 

transdisciplinaridade nesse processo onde conhecimentos serão construídos, 

apreendidos e transformados. 

Assim, entendemos que para compreender e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na 

aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, os licenciandos em 

Pedagogia do ICET poderão trabalhar com a realização de escuta e debate em 

disciplinas como História da Educação I e II, de formas que tais momentos, ancorados 
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a recursos textuais de relevância, colaborem para o ideário de construção de uma 

sociedade livre, justa, democrática e inclusiva, como é requerido.   

Para dar conta de produzir a familiaridade com a pesquisa, investigação, 

reflexão, realização de análise crítica, uso da criatividade e busca de soluções 

tecnológicas, os licenciandos poderão ser auxiliados por disciplinas como Metodologia 

do Trabalho Científico e Tecnologias da Informação e Comunicação, Sociedade e 

Ambiente, que embasarão a familiaridade necessária ao futuro docente para 

selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e 

significativas. 

A valorização e incentivo as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto 

locais quanto mundiais podem ser consideradas em disciplinas como Culturas 

Brasileiras e Diversidades Étnicas e Educação Indígena, realizando a ampliação de 

participação do licenciando em práticas diversificadas da produção artístico-cultural 

para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural.  

Para utilizar diferentes linguagens - verbal, corporal, visual, sonora e digital - para 

se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, o 

licenciando poderá nas disciplinas de Tecnologias da Informação e Comunicação, 

Sociedade e Ambiente dentre outras do Grupo II, produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. Da mesma forma que, para compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, o licenciando em Pedagogia do ICET 

poderá desenvolver em tais disciplinas a percepção de uso dos artefatos tecnológicos 

como recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar 

as aprendizagens.  

Para valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar 

atualização na sua área e afins, o licenciando poderá ter apoio na disciplina de 

Currículos e Programas da Educação Básica, que poderá auxiliá-lo a apropriar-se de 

novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento 

profissional e eficácia e também fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, 

ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  

As disciplinas de Filosofia da Educação e a Educação Ambiental podem 

contribuir com o licenciando em Pedagogia no sentido de desenvolver argumentos 

com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os 

direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito 

local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta.  
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Para auxiliar o licenciando em conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde 

física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, as 

disciplinas de Psicologia da Educação I e II poderão auxiliar a necessidade de 

desenvolvimento deste autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes. 

As disciplinas de Sociologia da Educação e Educação Inclusiva podem auxiliar 

o licenciando no exercício da empatia, no diálogo, na resolução de conflitos e na 

cooperação, promovendo o respeito a si e ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Da 

mesma forma, aliada a estas disciplinas, a de Antropologia e Educação podem auxiliar 

no agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, 

auxiliando o futuro docente a tomar decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de 

aprendizagem possa refletir esses valores.  

Portanto, as disciplinas estabelecidas para o grupo I do curso de Pedagogia do 

ICET correspondem de forma bem peculiar às necessidades das competências gerais 

e por meio do desenvolvimento de suas ementas na sala de aula, promoverão a 

construção de conhecimentos requerida para a formação docente, compreendendo 

os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentando a 

educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. 

Em consonância com este movimento, com um projeto consciente, não são 

desconsideradas nesta proposta para o curso de Pedagogia do ICET, na formação 

para a docência, as três dimensões fundamentais, constituídas por competências e 

habilidades específicas.  Portanto, é possível construir a Dimensão do Conhecimento 

Profissional, a Dimensão da Prática Profissional e a Dimensão do Engajamento 

Profissional, atendendo a cada uma de suas habilidades, por intermédio das 

disciplinas estabelecidas na matriz curricular do curso, não de forma estanque e 

reducionista, mas transdisciplinar, entre, além e através destas disciplinas.  

Assim, para dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los, 

demonstrando conhecimento e compreensão dos conceitos, princípios e estruturas da 

área da docência, do conteúdo, da etapa, do componente e da área do conhecimento 

na qual está sendo habilitado a ensinar, servirá de subsídio as disciplinas e suas 

metodologias do Grupo I e II, com destaque as específicas ao ensino na Educação 

Básica.   

Para desenvolver junto ao licenciando a segurança para que ele demonstre 

conhecimento sobre os processos pelos quais as pessoas aprendem, adotando 

estratégias e recursos pedagógicos alicerçados nas ciências da educação que 
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favoreçam o desenvolvimento dos saberes e eliminem as barreiras de acesso ao 

currículo, indicamos as disciplinas de Didática e Psicologia da Educação I e II.  

Afim de dominar os direitos de aprendizagem, competências e objetos de 

conhecimento da área da docência estabelecidos na BNCC e no currículo, o 

licenciando será subsidiado por disciplinas como Currículos e Programas da 

Educação Básica e Fundamento e Metodologia da Educação Infantil e Fundamentos, 

Conteúdos e Metodologias do ensino da Língua Portuguesa, da Matemática, de 

Ciências, de Geografia, de História e de Educação Física e Psicomotricidade, assim 

como o reconhecimento das evidências científicas atuais advindas das diferentes 

áreas de conhecimento, que favorecem o processo de ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes. 

 Este arcabouço de componentes curriculares e suas metodologias também 

poderá ajudar o licenciando em Pedagogia a compreender e conectar os saberes 

sobre a estrutura disciplinar e a BNCC, utilizando este conhecimento para identificar 

como as dez competências da Base podem ser desenvolvidas na prática, a partir das 

competências e conhecimentos específicos de sua área de ensino e etapa de atuação, 

e a interrelação da área com os demais componentes curriculares, além de 

desenvolver o domínio sobre o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) e 

demonstrar conhecimento sobre as estratégias de alfabetização, literacia e 

numeracia, que possam apoiar o ensino da sua área do conhecimento e que sejam 

adequados à etapa da Educação Básica ministrada, cabendo a tão necessária 

contribuição da disciplina de Alfabetização e Letramento. 

 Para propiciar que o licenciando demonstre conhecimento sobre os seus 

futuros alunos e como eles aprendem, compreendendo como se processa o pleno 

desenvolvimento da pessoa e a aprendizagem em cada etapa e faixa etária, 

demonstrando conhecimento sobre as diferentes formas diagnóstica, formativa e 

somativa de avaliar a aprendizagem, para dar devolutivas ou replanejar as práticas de 

ensino, além de conhecer os contextos de vida dos estudantes, reconhecer suas 

identidades e não só elaborar estratégias para contextualizar o processo de 

aprendizagem, mas  adotar um repertório adequado de estratégias de ensino e 

atividades didáticas orientadas para uma aprendizagem ativa e centrada no 

estudante, considerando diferentes necessidades e deficiências, poderão subsidiar 

neste alcance as disciplinas de Psicologia I e II, Educação Inclusiva e Educação 

Indígena, Libras, além de Culturas Brasileiras e Diversidades Étnicas, Didática, 

Planejamento e Avaliação do Ensino-Aprendizagem. 

 O licenciando deverá ainda desenvolver a competência de reconhecer os 

contextos de vida dos estudantes, identificando os contextos sociais, culturais, 

econômicos e políticos das escolas em que atua, compreendendo os objetos de 

conhecimento que se articulem com estes os contextos, além de conhecer o 

desenvolvimento tecnológico mundial, e reconhecer as diferentes modalidades da 

Educação Básica nas quais se realiza a prática da docência. Nesta tarefa, poderá 
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subsidiá-lo as reflexões e discussões das disciplinas de Antropologia e Educação, 

Culturas Brasileiras e Diversidades Étnicas, Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Sociedade e Ambiente e Currículos e Programas da Educação Básica. 

 Para subsidiar o licenciando em conhecer a estrutura e a governança dos 

sistemas educacionais, habitando-o para compreender como as ideias filosóficas e 

históricas influenciam a organização da escola, dos sistemas e das práticas, para 

também dominar as informações sobre a estrutura do sistema educacional brasileiro, 

as formas, as políticas e programas e a legislação vigente e as avaliações 

institucionais e  conhecer a BNCC e as orientações curriculares da unidade federativa 

em que atua, reconhecendo as diferentes modalidades de ensino do sistema 

educacional, sem desconsiderar as especificidades e as responsabilidades a elas 

atribuídas, sugerimos as disciplinas de Filosofia da Educação, Currículos e Programas 

da Educação Básica, Educação de jovens e adultos,  dentre outras.  

 Todo este elenco de componentes curriculares citados até aqui, podem e 

devem contribuir para o desenvolvimento da Dimensão da Prática Profissional, 

habilitando o licenciando a planejar as ações de ensino que resultem em efetivas 

aprendizagens, seja com a elaboração do planejamento dos campos de experiência, 

das áreas, dos componentes curriculares, das unidades temáticas e dos objetos de 

conhecimento, sequenciando os conteúdos curriculares, as estratégias e as atividades 

de aprendizagem, adotando um repertório diversificado de estratégias didático-

pedagógicas e sua adequação para o desenvolvimento dos objetivos educacionais 

previstos, mas também para a realização de curadoria educacional, com utilização 

das tecnologias digitais, dos conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos e 

incorporá-los à prática pedagógica, para potencializar e transformar as experiências 

de aprendizagem dos estudantes, estimulando uma atitude investigativa, propondo 

situações de aprendizagem desafiadoras e coerentes, e interagindo com os 

estudantes de maneira efetiva e clara, com estratégias de comunicação verbal e não 

verbal que assegurem o entendimento por todos os estudantes. Poderão subsidiar 

este licenciando as disciplinas e metodologias de Didática, Português Instrumental, 

Construção das Linguagens: as artes, a leitura e a escrita e demais disciplinas 

específicas da área, já mencionadas anteriormente. 

 Para a identidade deste novo docente, licenciado pelo curso de Pedagogia do 

ICET, não foi menosprezado a necessidade de que este precisa criar e saber gerir os 

ambientes de aprendizagem, organizando o ensino e a aprendizagem de modo a 

otimizar a relação entre tempo, espaço e objetos do conhecimento, criando ambientes 

seguros e organizados que favoreçam o respeito, sendo um ambiente de 

aprendizagem produtivo, seguro e confortável para os estudantes, utilizando as 

estratégias adequadas para evitar comportamentos disruptivos. Assim, foram 

pensadas metodologias que possam construir essa identidade de gestão, por meio 

das disciplinas de Organização e Gestão do Trabalho Escolar Gestão em ambientes 

escolares, Gestão em ambientes não-escolares, Tópicos Especiais em Gestão 

Escolar I, dentre outras.  
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 Para as competências responsáveis em municiar o licenciando em avaliar o 

desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino e conduzir as práticas 

pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e as habilidades, 

considerando todas as habilidades que estas competências devem prover, também 

enfatizamos a utilização dos componentes curriculares presentes nos Grupos I e II 

desta proposta pedagógica, assim como o conjunto de suas metodologias, discussões 

e reflexões propostas. 

 E finalizando, sem desconsiderar a importância da Dimensão do Engajamento 

Profissional e suas competências específicas, pautadas em desenvolver no 

licenciando a preocupação em comprometer-se com o próprio desenvolvimento 

profissional e comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes, colocando em 

prática o princípio de que todos são capazes de aprender, promovendo a participação 

no Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores democráticos, levando-

o a engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, visando 

melhorar o ambiente escolar, podem ser desenvolvidas sendo subsidiados pelos 

componentes curriculares que compõem o Grupo III, sendo eles Estágio 

Supervisionado I, II e III que dão conta das 570 horas de estágio distribuídas em três 

momentos: Estágio Supervisionado I (Educação Infantil), Estágio Supervisionado II 

(Anos Iniciais) e Estágio Supervisionado III (Gestão) e 400 horas de prática como 

componente curricular distribuídas em 13 disciplinas. 

 É requerido no desenvolvimento das disciplinas deste grupo que o licenciando 

construa um planejamento profissional, engajando-se em práticas e processos de 

desenvolvimento de competências pessoais, interpessoais e intrapessoais, em 

estudos e pesquisas de problemas da educação escolar, profissional e coletivamente 

na construção de conhecimentos a partir da prática da docência, assumindo a 

responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento e pelo aprimoramento da sua prática. 

 Para isto, o licenciando poderá ter a oportunidade de vivenciar dificuldades de 

estudantes, buscando compreender o fracasso escolar, mas comprometendo-se com 

a aprendizagem destes, dando valor positivo às diferentes identidades e necessidades 

dos estudantes e assim, construindo um ambiente de aprendizagem que incentive os 

estudantes a solucionar problemas, tomar decisões, aprender durante toda a vida e 

colaborar para uma sociedade em constante mudança. 

 As experiências durante a participação das disciplinas do Grupo III podem e 

devem também propiciar a participação no Projeto Pedagógico da escola e da 

construção de valores democráticos, por meio do trabalho coletivo e participação nas 

comunidades de aprendizagem, possibilitando ao licenciando construir nestas 

oportunidades uma postura e comportamento éticos que contribuam para as relações 

democráticas na escola. 

 O engajamento profissional deste licenciando junto as famílias e comunidades 

é orientado no Grupo III com vistas a melhoria do ambiente escolar, por meio da 
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compreensão de um conjunto de ações de comprometimento com o trabalho da 

escola, contribuindo para o diálogo com outros atores da sociedade e a articulação de 

parcerias intersetoriais que favoreçam a aprendizagem e o pleno desenvolvimento de 

todos. Neste sentido, poderão também auxiliar os Projetos de Extensão também 

realizados no âmbito do ICET. 

13.2 Metodologia dos Processos de Ensino-Aprendizagem e de Avaliação 

 

O Projeto Pedagógico Curricular do Curso de Pedagogia do ICET/UFAM parte 

da premissa de que a aprendizagem é um processo ativo, cabendo ao professor o 

papel de mediador dos processos de aprendizagem do aluno. Nesse sentido, 

trazemos a contribuição de Francisco Imbernón10 (2006) que afirma ser o formador de 

professores uma “metodologia oculta” da formação docente. Assim, reveste-se de 

fundamental importância as metodologias utilizadas pelos docentes do curso de 

Pedagogia. 

Logo, a orientação contida neste PPC é que a atuação docente deve englobar 

estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação variadas e contínuas, dentre elas 

metodologias ativas de ensino, com o intuito de promover a indissociabilidade entre 

teoria-prática, tendo ainda como princípio metodológico a interdisciplinaridade como 

uma postura necessária para a aproximação e integração das várias áreas de 

conhecimento que constituem o currículo do curso. 

Tratando especificamente da avaliação, os professores do curso de Pedagogia 

devem adotar como princípio norteador de sua prática a compreensão que seus 

alunos possuem diferentes ritmos de aprendizagem, bem como competências e 

habilidades, diferentes. Logo, é essencial oferecer um leque de atividades avaliativas 

como trabalhos escritos (resumo, fichamento, resenha, mapas mentais, além das 

provas tradicionais), seminários, produção de vídeos, relatórios de observação e 

trabalho de campo, produção de materiais didáticos e pedagógicos e etc. 

Nessa direção, a avaliação deve ser compreendida como um diagnóstico que 

forneça elementos para o redirecionamento da ação educativa, inclusive com tempo 

hábil para que o professor proponha atividades de recuperação da aprendizagem do 

aluno.   

As atividades de recuperação da aprendizagem, para além da recuperação de 

notas, devem fomentar a autonomia e o desenvolvimento do discente, 

instrumentalizando os alunos com metodologias de estudo e desenvolvendo sua 

autonomia. 

 

13.3 Princípios Norteadores do Processo de Avaliação da Aprendizagem 

 

10 IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional – formar-se para a mudança e a incerteza. 
6ª ed. São Paulo: Cortez, 2006. 119 p. (Coleção Questões da nossa época; v.77) 
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A avaliação é um processo contínuo que visa a compreensão de conhecimentos 

científicos, didáticos-pedagógicos e tecnológicos que norteiam o desenvolvimento 

profissional, atendendo a uma exigência formal de caráter acadêmico e se impõe 

como necessidade política e pedagógica no sentido da contínua busca de 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico na direção de novas oportunidades de 

conhecimento.   

Se constitui na unidade teoria-prática respaldado nos pressupostos reflexivos e 

dialógicos da relação entre alunos e professores com objetivos e finalidades 

intencionalizadas para o alcance de resultados. Desse modo, os princípios do 

processo avaliativo do curso de pedagogia do Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia-ICET, está em consonância com os fundamentos legais e institucionais 

fundamentada na avaliação como elemento propulsor de mudanças geradas a partir 

da vontade política de seus agentes e na proposta metodológica voltada para a 

construção de um diagnóstico emancipador.  

A construção da proposta de avaliação é embasada na concepção do ensinar e 

aprender, a qual expressa por sua vez uma opção por um modelo epistemológico-

pedagógica emancipatório. Essa opção, implica numa forma explícita de pensar o 

ensino e as bases da proposta pedagógica. Tem uma articulação da teoria à realidade, 

numa atividade de reflexão sobre o ensino, que tem como base o recolhimento de 

dados sobre as manifestações dessa mesma realidade, proporcionando informações 

básicas e necessárias a todos aqueles implicados no processo educativo. 

A referência teórico metodológica da avaliação na perspectiva epistemológica, 

pedagógica emancipatória enquanto proposta curricular do curso, se justifica pela 

contribuição para análise do curso que se estará construindo enquanto práxis, 

buscando, assim, concretizar um processo de descrição, análise e crítica de uma dada 

realidade visando transformá-la.  

Ao assumir a concepção de avaliação emancipatória como dispositivo mediador 

da prática avaliativa, pretende-se efetivar ações transformadoras no sentido de, não 

apenas dispor de dados sobre a dinâmica do curso, mas, sobretudo, qualificar a 

participação de cada sujeito envolvido no processo curricular. Esta opção implica, 

então, o comprometimento com os pressupostos teóricos da avaliação emancipatória, 

tais como: emancipação, decisão democrática, transformação crítica e crítica 

educativa e com a integração dos seguintes momentos: expressão e descrição da 

realidade, crítica do material expresso e criação coletiva.  

As ações se desenvolverão, ao longo do processo avaliativo, a partir de dados 

iniciais de expressão e descrição da realidade, considerando os alunos e os 

professores como interlocutores construtores da prática avaliativa, buscando 

desenvolver práxis no processo formativo, consequentemente produzindo identidade 

docente, bem como suscitar a reflexão sobre o significado social do Curso de 

Pedagogia no contexto nacional, regional e local.  
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13.3.1 Avaliação da Aprendizagem  

O sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos do 

curso de Pedagogia, respeitando-se as normativas legais da UFAM, atenderá à 

natureza da disciplina e aos objetivos de aprendizagem previstos nos Planos de 

Ensino, previamente aprovados pelo Colegiado do Curso, ficando a critério do 

professor a seleção de instrumentos, o peso dado a cada um deles e a distribuição de 

pontos, podendo ser contados como verificações parciais ou finais.  

Os instrumentos utilizados são variados, porém em consonância com o que se 

pretende avaliar: provas escritas, exposição e apresentação de trabalhos, seminários, 

oficinas, participação em atividades de campo e seus respectivos relatórios, 

elaboração e/ou análise de material didático e/ou documentos pedagógicos, além de 

outras atividades pertinentes, realizadas em sala de aula. O processo de recuperação 

da aprendizagem será contínuo, no decorrer do semestre, e caberá ao professor, 

sempre que necessário e possível a avaliação diagnóstica das dificuldades do aluno 

e o encaminhamento do mesmo para a coordenação do curso que deve buscar 

alternativas a recuperação da aprendizagem do aluno.  

Assim, os processos de avaliação da aprendizagem descritas neste projeto 

pedagógico do curso de pedagogia está em consonância com os encaminhamentos 

e/ou orientações legais, com base nos critérios de avaliação vigentes na UFAM. Na 

qual, apoia-se na Resolução nº 009/2009 – CONSAD, de 03 de agosto de 2009, e 

está regulamenta o funcionamento das Unidades Acadêmicas localizadas fora da 

sede e dá outras providências.  

No que se refere a avaliação do rendimento escolar, esta resolução, em seu 

Art.24, define que esse processo será feito por disciplina, abrangendo os aspectos da 

aprendizagem e da assiduidade, ambos de caráter eliminatório. A compreensão de 

aprendizagem é definida no documento como aquela em que o aluno adquiri os 

conhecimentos previstos no Plano de Ensino das disciplinas, e considerada a 

aprovação do aluno com Média Final igual ou superior a 5,0 (cinco).  

A frequência exigida para o aluno é de no mínimo 75% (setenta e cinco por 

cento), correspondendo a sua participação tanto nas aulas práticas como teóricas, 

bem como a metodologia docente explícita no Plano de Ensino de cada disciplina. O 

abono de faltas ou sua compensação com atividades extra-classe são vedados, 

exceto aquelas previstas na forma da lei.  

A Resolução nº 009/2009 – CONSAD, de 03 de agosto de 2009, enfatiza com 

clareza que os processos avaliativos da aprendizagem devem ser realizados 

obrigatoriamente de no mínimo dois exercícios parciais e uma prova final. Defini ainda, 

que a média final do aluno, na disciplina, será a média ponderada entre a média obtida 

nos exercícios escolares parciais, com peso 2 (dois), e nota do exame final, com peso 

01 (um), obedecendo a fórmula proposta pela resolução. 

Os instrumentos avaliativos serão definidos pelo professor atendendo as 

normativas do Plano de Ensino, da resolução e demais documentos legais que 

norteiam esse processo da avaliação, na qual orienta a necessidade de apresentar o 
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planejamento das aulas, planos de estudos e a divulgação das médias escolares, 

entre outros aspectos relevantes em relação aos exames finais.  

Portanto, o aproveitamento final do rendimento escolar é feito por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. A frequência às aulas e demais 

atividades escolares é obrigatória. O abono de faltas, os exercícios domiciliares e 

demais exceções previstas em lei devem seguir as normativas legais da instituição. 

13.3.2 Avaliação Institucional  

A avaliação institucional do Ensino Superior, é uma política pública que foi 

concretizada por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), com embasamento na Lei nº 10.861 de 2004. Envolve uma análise 

avaliativa do processo interno e outro externo das instituições de ensino superior. 

Assim, pode-se dizer que dentro da avaliação há a autoavaliação institucional, 

organizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Já a segunda, a avaliação 

externa que é coordenada por visitas de comissões de especialistas designados pelo 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira (INEP).  

A avaliação dos cursos tem caráter regulatório com tarefas de autorização, 

reconhecimento e renovação do reconhecimento. A instituição deve declarar as 

informações sobre o curso em um formulário eletrônico, revelando aspectos como a 

infraestrutura, corpo docente e projeto pedagógico e posteriormente receberá a visita 

dos especialistas do INEP para aferir tais dados. A avaliação do desempenho dos 

acadêmicos é realizada por meio do Exame Nacional de Desempenho do Estudante 

(ENADE), em forma de provas, com conhecimentos gerais e competências 

específicas daquele curso, aplicadas em larga escala, comparando os conhecimentos 

na entrada e na saída do curso, e ainda com caráter complementar através de 

questionário socioeconômico preenchido pelos estudantes.  

Deste modo, destacam-se duas principais missões da avaliação, a primeira de 

caráter formativo, emancipatório, baseada na participação e a segunda de caráter 

regulatório, baseada em índices. Há também a preocupação de aferir a produtividade, 

a eficiência de uma instituição, como também possui critérios de acreditação, 

parâmetros, ranqueamento, níveis de classificação com indicadores de qualidade, 

regulação demonstrando a exigência rigorosa deste processo. 

Dessa maneira, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias-ICET, tem uma 

Comissão Setorial de Avaliação-CSA, com o intuito de contribuir na condução de 

processos de avaliação interna do curso e da Unidade Acadêmica, auxiliando nos 

processos de avaliação de curso desenvolvido pelo MEC/INEP, visando ainda, a 

sistematização e prestação de informações relativas aos processos de avaliação, 

articular a avaliação interna do curso com as prioridade da Comissão Própria de 

Avaliação-CPA. Assim, o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia-ICET, tem em sua 

Comissão Setorial de Avaliação, tem como membros pertencentes ao quadro de 

pessoal desta IES, docentes, técnicos administrativos em educação e discentes.  
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Portanto, a Comissão Setorial de Avaliação-CSA, consideram com aspecto 

importante para o acompanhamento e monitoramento de curso as avaliações 

externas, os resultados obtidos pelos alunos do curso no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) e os dados apresentados pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O resultado dessas 

avaliações periódicas apontará a adequação e pertinência do projeto do curso e para 

que se preveja as ações acadêmico-administrativas necessárias a serem 

implementadas. 

13.3.1 Avaliação do Projeto Pedagógico de Curso-PCC 

A avaliação do Projeto Pedagógico de Curso é relevante para a sistematização 

e planejamento de ações futuras que nortearão a melhoria e qualidade do processo 

de ensino e aprendizagem dos profissionais que serão formados pelo Instituto de 

Ciências Exatas e Tecnologia-ICET, da Universidade Federal do Amazona-UFAM, 

originando subsídios para uma (re)organização da proposta.   

Dessa forma, esse processo avaliativo está consubstanciado desde os 

instrumentos avaliativos internos desta IES, como os indicadores de desempenho 

externo provenientes do Ministério da Educação e Cultura-MEC, destacando o Exame 

Nacional de Desenvolvimento da Educação-ENADE, como também o 

acompanhamento e monitoramentos dos egressos no mercado de trabalho e no seu 

crescimento acadêmico.  

A análise das condições de ensino-aprendizagem dos estudantes, desde a 

adequação do currículo e a organização didático-pedagógica até as instalações 

físicas, é importantes, com a participação do corpo discente, docente e técnico-

administrativo, e outras possíveis representações. A avaliação do PPC, acontecerá 

de forma contínua, por meio das ações do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do 

Colegiado do Curso de Pedagogia, assim como a nível institucional, diante das ações 

implementadas pela Comissão Setorial de Avaliação-CSA.  A avaliação interna será 

constante, com momentos específicos para discussão, contemplando a análise global 

e integrada das diferentes dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

atividades e finalidades da instituição e do respectivo curso em questão. 

 

14. RELAÇÃO ENSINO-PESQUISA-PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

 

O projeto Político pedagógico do Curso de Pedagogia busca integração do 

conhecido tripé Ensino-Pesquisa-Extensão.  

A pesquisa componente imprescindível do Projeto, elo com o Ensino, vai ao 

encontro das regulamentações atuais quando enfoca a necessidade de uma formação 

do pedagogo que impõe como central a realização, análise de pesquisas e a aplicação 

de resultados, em perspectiva histórica, cultural, política, ideológica e teórica, com a 

finalidade, entre outras, de identificar e gerir, em práticas educativas, elementos 

transformadores e geradores de novos conhecimentos.  
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Para tanto, encontra-se em tramitação a criação do Grupo de Pesquisa em 

Educação, Formação e Ensino para a diversidade (GPEFED), com as seguintes linhas 

de pesquisa: Fundamentos, Currículos e Programas em Educação; Formação 

docente e desenvolvimento profissional; Educação, meio-ambiente e identidades 

étnico-culturais no Contexto Amazônico; Ensino de Ciências e Matemática. A criação 

deste grupo responde a demanda de ampliar a pesquisa, a produção e a divulgação 

de conhecimentos na região norte, e, o mais importante, proporcionar aos alunos do 

curso de Pedagogia, e das demais licenciaturas do ICET, a inserção na escola a partir 

de um olhar crítico e transformador, mas que respeita e considera os saberes do 

contexto escolar, bem como a importância de registrar e divulgar as boas práticas 

existentes no ambiente escolar. 

No que se refere as atividades de extensão, pré-requisitos para uma formação 

de qualidade voltada à compreensão da realidade local, serão efetivadas através das 

atividades teórico-práticas em um movimento coerente com a realidade escolar e que 

atenda as suas demandas. Para isso, pretende-se estreitar ainda mais as parceiras 

com as secretarias municipais e estaduais de educação e com as escolas. 

Ao longo dos seus 12 anos de funcionamento, o Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia realizou inúmeros projetos de extensão, principalmente nos formatos de 

ACE e PACE, voltados as escolas públicas do município. Apesar dos impactos 

positivos dessas atividades, é preciso avaliar se estas partem, de fato, das demandas 

das escolas, nesse sentido, o primeiro passo para a elaboração das propostas é o 

diagnóstico das necessidades e demandas das escolas, de forma que a extensão 

desenvolvida nas unidades escolares de fato contribua para o desenvolvimento e 

aprendizagem da comunidade escolar. 

É essencial trazer a profissão para dentro da formação e, nesse sentido, é 

necessário aproximar as escolas do município da universidade, reconhecendo a 

escola como lócus de produção do conhecimento e como espaço potencializador da 

formação inicial de professores, contribuindo para ressignificação das práticas 

pedagógicas, suas epistemologias e metodologias, tanto no espaço universitário como 

nas escolas. Assim, as atividades de pesquisa e extensão voltadas à Educação 

Básica são aqui compreendidas como espaço de troca de saberes e aprendizagens. 

Uma vez iniciado o curso de Pedagogia do ICET pretende-se realizar, 

anualmente, a Semana da Educação, voltada tanto aos alunos dos cursos de 

Licenciatura e Pedagogia, como aos docentes da educação básica do município. 

Entre os temas possíveis para a primeira Semana da Educação pode-se elencar:   

• Desafios da formação do Pedagogo para atuar nas diferentes modalidades de 

ensino; 

• Educação e Direitos Humanos; 

• Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade; etc. 

 

Também cabe registrar que os docentes da área de educação atualmente 

desenvolvem o Projeto de Mentoria de Professores de Ciências, aprovado  que tem 

por objetivo geral auxiliar os professores iniciantes das áreas de ciências a se 

inserirem na realidade escolar de uma forma mais adequada, estabelecendo 
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estratégias que permitam minimizar o choque com a realidade, além de oferecer apoio 

didático, pessoal e técnico para o desenvolvimento de atividades e práticas docentes 

potencializadoras da aprendizagem dos estudantes.  

O referido projeto submetido e aprovado na Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 

– PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA Ensino de Ciências na Educação Básica com 

o número de Processo: 441001/2019-0 irá proporcionar aos docentes nele envolvidos, 

experiência com o uso da estratégia de mentoria, que poderá orientar os professores 

das escolas, em atendimento ao Artigo 7, inciso VIII da Resolução CNE/CP Nº 2, de 

20 de dezembro de 2019 que estabelece a estratégia de mentoria de professores 

experientes da escola campo de estágio na supervisão dos alunos-futuros 

professores. 

Cientes da impossibilidade de abarcar todas as possibilidades de formação para 

a atuação do Pedagogo durante os quatro anos de curso, e da necessidade de 

oferecer oportunidades de formação continuada aos professores do polo, serão 

firmadas parcerias com faculdades e institutos da Universidade Federal do Amazonas 

para o oferecimento de cursos de Especialização Lato Sensu.  

 

15. RELAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E ARTICULAÇÃO COM OS 

SISTEMAS DE ENSINO.  

O projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia tem como referência de 

formação do pedagogo a indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão. A 

pesquisa articulada ao ensino vai ao encontro das diretrizes nacionais quando enfoca  

a necessidade de uma formação do pedagogo engendrada nas práticas de realização 

e análise de pesquisas e a aplicação de resultados, em diferentes perspectivas: 

histórica, cultural, política, com a finalidade, entre outras, de identificar e gerir, em 

práticas educativas, elementos transformadores e geradores de novos 

conhecimentos. A atenção às demandas colocadas pela Educação na 

contemporaneidade, demonstram a configuração da questão social na realidade 

brasileira e suas peculiaridades, a qual desafia a Pedagogia a analisar e intervir nessa 

questão, que envolve as dimensões social, política e cultural e as estratégias de ação 

que, por meio da Extensão, projeta o conhecimento pedagógico em diferentes 

espaços com a construção e realização de projetos.   

As atividades de Extensão se tornam pré-requisitos para uma formação de 

qualidade voltada à compreensão da realidade social da sociedade brasileira e se 

efetivará por meio de atividades teórico-práticas que as próprias diretrizes nacionais 

exigem a que este projeto incorpora. A articulação com os sistemas públicos de ensino 

se efetiva mediante a parceria estabelecida para a realização dos 03 (três) estágios 

supervisionados dos(as) discentes e em projetos como o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBIB) e Residência Pedagógica, ambos em 

andamento no curso de Pedagogia do ICET.   As diversas ações de extensão, por 

meio do PACE, do PIBEX e do PAREC, e das atividades de Pesquisa, por meio do 
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PIBIC, e demais eventos científicos organizados pelo curso de Pedagogia, são canais 

de articulação e de diálogo com a redes públicas de ensino.  

16. TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

A metodologia adotada é focada no estudante, visto como sujeito ativo e 

participativo dos processos de ensino e aprendizagem. Valoriza os questionamentos, 

as ideias e as sugestões dos estudantes, de maneira a contribuir para que seu 

aprendizado esteja mais perto de formar cidadãos conscientes, ativos e construtores 

de novos conhecimentos. 

Diversas estratégias são utilizadas, pelos docentes, como metodologias de 

ensino e aprendizagem no curso de Pedagogia, as quais são desenvolvidas em aulas 

teóricas e práticas. Nas aulas teóricas o conteúdo é apresentado por meio de 

exposições pelo professor, estimulando discussões entre os alunos e o 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Além disso, os alunos também 

serão levados a expor suas ideias acerca do estudo de conteúdos relativos as 

disciplinas. Tais exposições são propostas a partir da escrita e da oralidade, 

individualmente ou em grupo. Os conteúdos práticos mesclam aulas demonstrativas 

com aulas em que os próprios alunos planejam e executam ações, ou produzem 

materiais didáticos referentes aos mais variados assuntos previstos nas matrizes 

curriculares que deverão ser trabalhados pelos futuros pedagogos. Além disso, serão 

realizadas visitas técnicas em diversos espaços onde estão previstos a atuação do 

profissional da área de pedagogia. 

Outra metodologia já adotada pelos professores da área do curso consiste em 

promover seminários e/ou mostras de estudos e trabalhos desenvolvidos pelos 

estudantes, além de rodas de conversa sobre temas relevantes para a formação 

pessoal e profissional dos estudantes, as quais podem ser híbridas, isto é, serão 

transmitidas por mídias sociais.  

Vale ressaltar que, o Centro de Educação a Distância - CED, da Universidade 

Federal do Amazonas - UFAM, é um órgão suplementar credenciado para oferta de 

cursos de nível superior na modalidade a distância cujo escopo é fazer da EaD a 

modalidade central/estratégica para o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa 

e extensão. Está credenciado pela Súmula de Parecer do Conselho Nacional de 

Educação (DOU-26/11/2010), amparado pela Resolução n.º 010/2004/CONSUNI, que 

aprova as ações de EaD no âmbito da UFAM, e pelo Regimento aprovado pela 

Resolução 010/2007/CONSAD. 

Além disso, esse ambiente dispõe de ferramentas para interações síncronas, 

como o chat, e assíncronas, como o fórum, que possibilitam um contato entre 

estudantes e professores que vai além do ambiente presencial da sala de aula 

convencional. Além disso, o curso de Pedagogia, especificamente, possui em sua 
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matriz curricular uma disciplina voltada para a discussão sobre o uso das Tecnologias 

da Informação, Comunicação, Sociedade e Ambiente. Essa disciplina obrigatória, 

além de promover a inclusão digital por meio do uso de diferentes recursos 

tecnológicos e linguagens comunicacionais, também prevê o debate sobre o papel 

das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem, bem como na formação de 

professores, considerando o sistema educacional brasileiro.  

Ademais, em seu programa analítico também estão previstas a discussão e 

aplicação de práticas com o uso de tecnologias para que os futuros professores 

possam vivenciar praticas com tecnologias digitais, além de produzir objetos 

educacionais de aprendizagem. Outra iniciativa que potencializa o debate e a 

formação de professores para o uso de tecnologias digitais no âmbito do curso de 

Pedagogia da UFV, consiste na implementação de atividades orientadas a distância 

em disciplinas presenciais previstas em sua matriz curricular, conforme disposto no 

Decreto No 5.622 de 19 de dezembro de 2005, na Resolução 2/2008 do CEPE/UFV 

e, sobretudo, na portaria No 4.059, de 10 de dezembro de 2004, onde se resolve, com 

base no art. 81 da LDB, que Art. 1o As instituições de ensino superior poderão 

introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade 

semipresencial [...]. 

17. SERVIÇOS DE APOIO AO(A) DISCENTE  

O acesso e permanência no ensino superior tem provocado discussões 

permanentes sobre as políticas públicas educacionais que viabilizam o acesso e a 

equidade dos estudantes nas Instituições de Ensino Superior-IES, haja vista que a 

política de assistência estudantil objetiva a igualdade de oportunidades para os 

estudantes de modo a promover a efetiva permanência dos discentes no ambiente 

acadêmico e que estes concluam seu curso em tempo hábil.  

O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) elaborado a partir dos 

estudos do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, 

estabelece que as ações de assistência estudantil serão executadas por instituições 

federais de ensino superior. Dessa maneira, os serviços de apoio ao(a) discente no 

contexto da Universidade Federal do Amazonas são compreendidos como as ações 

de assistência estudantil viabilizadas através de auxílios e programas que têm o intuito 

de realizar o acompanhamento do discente contemplado, durante sua vida 

acadêmica.  

O Departamento de Assistência Estudantil tem, através destas ações, o objetivo 

de reduzir os índices de retenção e evasão do discente integrante do ciclo da 

assistência estudantil dentro da UFAM, assim tem como principais programas: auxílio 

acadêmico; auxílio moradia; auxílio PECTEC; auxílio MATDAC; auxílio creche; auxílio 

emergencial; auxílio inclusão digital; bolsa permanência (MEC) e bolsa trabalho.  

https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-academico.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-academico.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-moradia.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-pectec.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-matdac.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-creche.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-emergencial.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-emergencial.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/auxilio-inclusao-digital.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/programa-bolsa-permanencia-mec.html
https://progesp.ufam.edu.br/programas-e-auxilios/programa-bolsa-trabalho.html
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Assim, as ações de apoio a discentes estão articuladas com as Unidades 

Acadêmicas viabilizando a alunos e alunas uma formação que integra os eixos ensino-

pesquisa-extensão. No contexto do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia-ICET, 

podemos destacar: Monitoria, Bolsa Trabalho, Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), mobilidade acadêmica, Programa de Atividades 

Curriculares de Extensão (PACE), Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

(PIBEX), Programa de Apoio à Participação de Discentes de Graduação em Eventos 

Científicos, Tecnológicos e Culturais (PECTEC).  

É importante frisarmos que as atividades de ensino, pesquisa e extensão no 

ICET, são viabilizadas por meio de projetos com objetivos e fins pedagógicos de modo 

a contribuir no contexto socioeducativo e favorecendo uma relação entre a 

Universidade e a comunidade em geral.   

17.1 Núcleo de Acessibilidade e Inclusão: Eu apoio. 

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do ICET (NAI/ICET) tem por objetivo 

oferecer ações de apoio especializado para a inclusão e acessibilidade de alunos com 

deficiências física, sensorial, mental ou intelectual e transtornos de desenvolvimento, 

visando eliminar barreiras arquitetônicas, comunicacionais, informacionais, atitudinais 

e curriculares que podem limitar ou impedir o desenvolvimento acadêmico e a 

formação profissional dos discentes. 

O NAI é composto, atualmente por um professor coordenador (pedagogo), uma 

professora vice coordenadora (psicóloga) e quatro bolsistas/monitores. Além disso, o 

NAI conta com o apoio dos profissionais da Divisão de Apoio ao Estudante, 

especialmente da Assistente Social, Psicólogo e Técnica de Enfermagem. 

São atividades atualmente desenvolvidas pelo NAI/ICET: Acompanhar e 

encaminhar, quando necessário, alunos com deficiências para atendimento 

especializado, médico ou psicológico; Acompanhar e orientar, juntamente com as 

coordenações de curso, a trajetória dos estudantes atendidos pelo Núcleo; Digitalizar 

textos impressos para leitura no computador; Receber Títulos de livros e fontes 

referencias locados por alunos em situação de deficiência e promover acesso à leitura 

pelos meios adaptados a cada situação; Dispor de computador com softwares de uso 

exclusivo no EUAPOIO pelo aluno assistido, servidor e professor em situação de 

deficiência; Disponibilizar um bolsista mantido pela comissão de Inclusão e 

Acessibilidade (CIA) para acompanhamento dos alunos que necessitem durante as 

atividades acadêmicas. 

 

18. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

18.1 Atuação e Regime de Trabalho do Coordenador de Curso  
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A Resolução 003/2003/CONSUNI define que a coordenação didática dos cursos 

de graduação ficará a cargo do colegiado de curso, sendo o coordenador do curso o 

presidente do colegiado, cabendo a essas instâncias diretivas as seguintes 

atribuições: 

Art. 45 - A coordenação didática de cada curso de graduação e de pós-
graduação stricto sensu ficará a cargo do respectivo Colegiado de 
Curso, com as seguintes atribuições: 
I. promover a coordenação didática do curso que lhe esteja afeto; 
II. aprovar o calendário acadêmico e a lista de oferta das disciplinas 
para o curso; 
III. propor o número de créditos das disciplinas do curso; 
IV. aprovar as disciplinas complementares, definindo as de caráter 
obrigatório ou optativo; 
V. estabelecer os pré-requisitos das disciplinas; 
VI. deliberar sobre o trancamento ou transferência de matrícula e 
jubilação; 
VII. deliberar sobre aproveitamento de estudos para fins de dispensa, 
ouvidos os Departamentos; 
VIII. aprovar os programas das disciplinas do curso, ouvidos os 
Departamentos; 
IX. propor aos órgãos competentes providências para a melhoria do 
ensino ministrado no curso; 
X. promover o processo de escolha do Coordenador e Vice-
Coordenador. 
Art. 46 - Ao Coordenador do Colegiado de Curso, além das atribuições 
inerentes à sua condição, caberá especialmente: 
I. convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 
II. representar, por deliberação do Colegiado, às Unidades e 
Departamentos, em caso de não execução do programa das 
disciplinas e descumprimento de normas disciplinares ou didáticas do 
curso que lhe esteja afeto; 
III. adotar medidas para aprovação do calendário escolar, lista de 
oferta das disciplinas com os respectivos programas, pré-requisitos e 
créditos; 
IV. exercer funções administrativas, quando delegadas pelo Diretor da 
Unidade. 

Para além dessas atribuições, o coordenador do curso tem o importante papel 

de gestão do curso, identificando necessidades e encaminhando propostas para a 

resolução dos problemas do curso, sempre em estreita relação com o colegiado e 

núcleo docente curso. 

Um importante desafio que se coloca aos docentes do curso de Pedagogia do 

ICET é a permanência dos alunos no curso, principalmente considerando a grave crise 

sanitária pela Pandemia do Novo Coronavírus vivenciada no Brasil e no Mundo a partir 

de 2020. Nesse sentido, o coordenador do curso, junto aos docentes, realizará um 

acolhimento dos estudantes levantando informações detalhadas sobre o seu perfil, 

essas informações irão compor um portfólio da vida acadêmica de cada aluno do 

curso, a ser armazenado na sala da coordenação de forma que permita um 

acompanhamento minucioso e avaliações da aprendizagem de cada discente. 
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Além disso, a coordenação de curso empreenderá esforços para conseguir 

bolsas de estudo e auxílios acadêmicos para garantir uma renda, ainda que mínima, 

aos estudantes do curso de Pedagogia. 

Como gestor, o coordenador precisa estar atento a avaliação continuada do 

curso, analisando os dados das avaliações externas e internas, traçando planos de 

ação em colaboração como o colegiado e o núcleo docente estruturante do curso. 

Também é essencial que tais informações sejam compartilhadas com a coordenação 

acadêmica do ICET, de forma a contribuir com a formação continuada dos docentes 

do ICET proporcionada na Semana Pedagógica. 

18.2 Atuação do Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia do ICET será 

composto por professores cuja formação contempla as diferentes vertentes do curso.  

O NDE deverá observar e zelar pela observância das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. O núcleo tem atuação fundamental na construção, implantação, 

desenvolvimento, avaliação e reestruturação do projeto pedagógico do curso. 

Adicionalmente tem atribuições de incentivar o desenvolvimento da pesquisa e da 

extensão articuladas às necessidades da graduação e à área de conhecimento do 

curso, assim como outras ações para fins de consolidação do perfil do egresso. 

O presidente do núcleo docente estruturante será o coordenador do curso de 

Pedagogia, cabendo a ele convocar e presidir as reuniões, representar o NDE junto 

aos órgãos institucionais, encaminhar propostas e sugestões do NDE ao Colegiado 

do Curso, para deliberações e coordenar e integrar as ações do NDE aos demais 

colegiados e instâncias institucionais, conforme as resoluções n. 62/2011 

CEG/CONSEPE/UFAM e 01/2010 CONAES/MEC. 

18.3 Atuação do Colegiado de Curso 

De acordo com a resolução n. 009/2009 CONSAD/UFAM, os Colegiados de 

Curso de Graduação são constituídos por 6 docentes, 2 discentes e 1 técnico 

administrativo em educação, além do presidente que deverá ser o Coordenador de 

Curso. 

O Colegiado é um órgão deliberativo que atua na coordenação didática do curso. 

Entre outras atribuições apresentadas na supracitada resolução constam: (a) elaborar, 

implementar e avaliar o Projeto Pedagógico do curso, aprovar a oferta semestral de 

disciplinas, aprovar os planos de ensino das disciplinas, propor aos órgãos 

competentes providências para a melhoria do ensino do curso e promover o processo 

de escolha do Coordenador e Vice-Coordenador. 
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Reuniões ordinárias são convocadas pelo presidente com frequência mensal 

para discussões e deliberações. Além das reuniões ordinárias, reuniões 

extraordinárias podem ser convocadas quando necessário. As deliberações são 

registradas em atas e os processos que decorrem das mesmas são executados e 

acompanhados principalmente por meios eletrônicos como: e-mails, Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) e portal e-campus. 

O Colegiado de Curso também acompanhará as ações didático-pedagógicas, do 

corpo docente e das ações administrativas e infraestrutura por meio do Plano de Ação 

da Coordenação de Curso (PACC) a ser elaborado tão logo o curso seja aprovado. 

 

19. INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA 

O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET/UFAM) possui 4 prédios que 

ocupam aproximadamente 10.807 m2 de área construída, divididos em um prédio de 

3.162 m2, que abriga 25 salas de aula, auditório com 210 lugares, sala de reprografia, 

cantina e área de convivência; um prédio de 3.162 m2 que abriga laboratórios de 

farmácia, química, biologia, física, matemática, informática, e ensino de ciências; um 

prédio de 2.687 m2, que abriga uma biblioteca com cerca de 13.000 volumes e salão 

de leitura, ala administrativa destinada à coordenação acadêmica, às coordenações 

de curso e salas de professores; um prédio de 1.148 m2 que exclusivamente abriga 

laboratórios de engenharias, além do prédio antigo destinado à direção, coordenação 

administrativa, protocolo, almoxarifado e apoio à comunidade acadêmica. 

Atualmente, o ICET oferece nove cursos de graduação, sendo sete cursos 

diurnos (Agronomia, Engenharia de Produção, Engenharia de Software Engenharia 

Sanitária, Farmácia, Química Industrial e Licenciatura em Ciências: Química e 

Biologia) e dois cursos noturnos (Sistemas de Informação e Licenciatura em Ciências: 

Matemática e Física) 

Assim, podemos afirmar que há disponibilidade de espaço físico no ICET para 

novos cursos noturnos. Ponderamos, porém, que é preciso rever e ampliar o horário 

de funcionamento de alguns serviços, principalmente da biblioteca, de forma a melhor 

atender aos alunos.  

Para dar início ao funcionamento do curso será necessária apenas uma sala de 

aula, número que irá aumentar conforme o avançar do curso. Também sugerimos a 

necessidade de ampliação dos laboratórios de informática com a aquisição de novas 

máquinas. 

Para o curso de Pedagogia, também será necessário um laboratório pedagógico 

(Anexo A), destinada a confecções ou construções de materiais, criação de materiais 

didáticos, desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, além da realização 

de atividades de formação continuada direcionada aos professores da rede pública. 
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Cabe destacar que o ICET conta hoje com seis professores da área de 

educação, além de professores das áreas específicas (biologia, matemática, 

geografia) quantitativo suficiente para o início das atividades do curso.  

No que se refere a biblioteca do ICET o acervo bibliográfico deve contemplar as 

referências básicas, indicadas nos planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo 

curso e para isso é indispensável a aquisição de novos títulos na área de educação. 

A estrutura física da biblioteca conta com área para Administração: 22,36 m²; 

Área de Leitura Livre: 144,87 m²; Área do Acervo: 189,83 m².  E mobiliário com 

Cabine de Estudo Individual: 60; Cadeira para usuários: 88; Estantes: 45; Mesa 

para 4 pessoas: 5; computadores para pesquisa disponíveis aos usuários: 7.  

Possui acervo de 17.422 exemplares com 2.773 obras. 

O horário de funcionamento da Biblioteca: de 09h a 12h e 14h a 19h de segunda 

à sexta-feira, com uma equipe de 04 bibliotecárias. 

Além da biblioteca, o ICET dispõe de uma sala de estudos e de um laboratório 

de informática, essencial para o uso dos estudantes que tenham dificuldade em 

acessar a internet ou não disponham de computador pessoal.  

Os professores do ICET ocupam gabinetes individuais em salas refrigeradas, o 

que possibilita o atendimento aos alunos em horário estabelecido nos planos de 

ensino das disciplinas além de um ambiente agradável para o trabalho individual ou 

coletivo.  

 

19.1 Especificações do Instituto de Ciências e Tecnologia (ICET) 

19.1.1 Instalações e Equipamentos: 

Este levantamento baseou-se na estruturação já existente e planejada para o 

ICET, com estimativa de área construída e equipamentos disponíveis para o 

funcionamento do curso. 

O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia-ICET possui dois Campi na cidade 

de Itacoatiara-AM, o primeiro Campus localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, 

3863, bairro Tiradentes, CEP: 69103-128. O segundo Campus, localizado na estrada 

AM-010, encontra-se em fase de construção. Sendo assim, as atividades 

acadêmicas se encontram concentradas no Campus mais antigo do ICET. 

Espaço Físico disponível e uso da Área Física do Campus As instalações do 

Instituto estão distribuídas em 5 blocos:  

Bloco A: 

- 19 salas de aula de 64,80m2; 

- 2 salas de aula de 107,10 m2 ; 

- 2 salas de aula de 26,65m2 ; 

- Auditório de 194,40 m2 com 227 lugares; 

- Mini auditório de 31,10 m2 com 19 lugares. 
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Bloco B: 

- Direção; 

- Coordenação administrativa; 

- Coordenação acadêmica; 

- Gerências (Patrimônio Material e Manutenção, Recursos Humanos, 

orçamento e Finanças e Licitação). 

Bloco C: 

Instalações do curso de Engenharia de Produção. 

Bloco D: 

- 9 Laboratórios de Farmácia; 

- 6 Laboratórios de Química, 

- 6 Laboratórios de Biologia; 

- 2 Laboratórios de Matemática; 

- 3 Laboratórios de Física; 

- 1 Laboratório de Informática; 

- 6 Laboratórios de Sistemas Informação e Engenharia Software. 

Bloco E: 

- 113 gabinetes de professores; 

- Coordenações de Curso; 

- Secretaria das Coordenações de Curso; 

- Biblioteca; 

- 2 salas de estudo. 

 

O instituto disponibiliza infraestrutura de suporte à acessibilidade com rampas 

de acesso desde a entrada do Instituto até os blocos de salas de aula e laboratórios, 

vagas de estacionamento específicas para portadores de necessidades especiais, 

garantindo sinalização para circulação segura de portadores de deficiência física. 

Quatro elevadores dão acesso, respectivamente, aos prédios dos blocos de 

professores, salas de aula, dos laboratórios e do prédio administrativo. 

19.1.2 Salas de Aula 

O ICET possui 19 salas de aula de 64,80m2 com capacidade para 50 alunos, 

além de 2 salas de aula de 107,10 m2 com capacidade para 70 alunos e 2 salas de 

26,65m2 com capacidade para 20 alunos. Todas as salas de aula contam com 

climatização e quadro branco, mesas e cadeiras para alunos e professor. Como 

recursos de auxílio no ensino–aprendizagem, os professores têm acesso a 

retroprojetor, que se encontra disponível na coordenação de cursos, bem como 

pincel, apagador, resma de papel e sala de impressões. 

19.1.3 Biblioteca 

A Biblioteca do Instituto possui uma área aproximada de 157 m2, onde o acervo 

bibliográfico do curso está patrimoniado, oferecendo um quantitativo de 2798 títulos 
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e 17717 exemplares registrados para os cursos do Instituto. As obras estão 

organizadas e registradas no Sistema Pergamum, onde o aluno cadastrado pode 

fazer consultas e outras pesquisas junto ao catálogo online. 

Os discentes contam ainda com sete computadores localizados na Biblioteca 

Setorial do ICET/UFAM, com acesso à internet, podendo acessar o acervo 

bibliográfico, periódicos cadastrados, além de softwares básicos de produção textual 

e gráfica. Como espaço complementar, o usuário pode ainda concentrar seus 

estudos em duas salas de leitura. 

19.1.4 Laboratório de Informática 

Os discentes têm acesso aos recursos dos laboratórios de informática do ICET, 

proporcionando apoio no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, desde 

que respeitados os horários e regimento de funcionamento. O acesso ao software 

ocorre por meio de autenticação no sistema, a fim de manter a segurança de acesso 

aos laboratórios, organização e conservação dos espaços e equipamentos 

compartilhados. 

 

19.1.5 Laboratórios de Ensino de Ciências 

Dada a natureza dos cursos em funcionamento no ICET, os laboratórios de 

ensino são voltados para o ensino de ciências (química, biologia e física) e 

matemática. O horário de funcionamento é equivalente ao expediente dos técnicos de 

laboratório, durante o período matutino (08:00 as 12:00) e vespertino (14:00 as 18:00). 

Apenas os laboratórios de informática estendem seu funcionamento no período 

noturno (18:00 as 22:00).   

As atividades fora do horário de expediente são devidamente autorizadas junto 

a Coordenação de Laboratório e Coordenação administrativa. 

Os laboratórios são equipados com material de consumo e materiais 

permanentes necessários para oferta de disciplinas práticas e experimentais, 

proporcionando condições para execução de aulas práticas. Além disso, os 

laboratórios que oferecem maior insalubridade são equipados com equipamentos de 

segurança coletivos como Capela de exaustão de gases e Chuveiro lava olhos, bem 

como são disponibilizados Equipamentos de segurança individuais como luvas, 

máscaras e óculos.  

19.1.6 Laboratório de Práticas Pedagógicas 

Como já dito, para o curso de Pedagogia será necessário um laboratório 

pedagógico destinada a confecções ou construções de materiais, criação de materiais 
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didáticos, desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, além da realização 

de atividades de formação continuada direcionada aos professores da rede pública. 

Pretende-se, com o projeto em anexo, criar um espaço versátil e que possibilite 

o desenvolvimento de atividades diversas. 

Atualmente, os professores da área de educação do ICET têm, já aprovados e 

aguardando liberação dos recursos, um projeto financiado pelo CNPq e dois projetos 

aprovados no Edital PAINTER/FAPEAM, totalizando um valor de aproximadamente 

R$ 150 mil reais. Assim, tão logo o curso seja criado e o espaço do laboratório 

disponibilizado, os recursos destes projetos serão direcionados a melhoria dos 

laboratórios de ensino de ciências e a criação do laboratório de Práticas Pedagógicas. 

 

19.1.7 Corpo Técnico Administrativo 

Quadro 13 - Corpo Técnico-Administrativo do ICET 

No Nome Função Qualificação 

Regime 

de 

Trabalho 

Tempo 

médio de 

permanência 

(anos e 

meses) 

1 

ADRIANE 

BELÉM 

SOARES 

Téc. Lab. área 

Informática 

Graduação: 

Sistemas de 

Informação - 

ICET 

40hs 3,9 

2 

ANA DANIELLA 

SIMÕES DA 

SILVA 

Bibliotecária 

Documentalist

a 

Graduação: 

Biblioteconomi

a - UFAM 

Especialização

: Pedagogia do 

Trabalho e 

Gestão 

Empresarial - 

UFAM 

40hs 5,1 

3 

ANDERSON 

RODRIGUES 

DE SOUZA 

Analista 

Tecnologia de 

Informação 

Graduação: 

Tecnologia em 

Informática - 

Especialização

: Metodologia 

do Ensino 

Superior 

Mestrado em 

Educação 

40hs 6,6 
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No Nome Função Qualificação 

Regime 

de 

Trabalho 

Tempo 

médio de 

permanência 

(anos e 

meses) 

4 

ARLEY JOSÉ 

MORAES 

BARRETO 

Assistente em 

Administração 

Graduação: 

Bacharel em 

Ciência 

Política com 

ênfase em GP 

- UFAM.  

Bacharel em 

Administração 

de Empresas - 

UNOPAR 

(cursando) 

Especialização

: Marketing e 

Adm. 

Empresarial - 

Faculdades 

Montenegro 

Recursos 

Humanos – 

FLAE 

40hs 12,1 

5 
CLÁUDIO JOSÉ 

DA SILVA LEAL 

Secretário 

Executivo 

Licenciatura 

em Letras - 

Língua 

Portuguesa - 

ULBRA 

40hs 5,1 

6 

DAIVISON 

TRINDADE DE 

OLIVEIRA 

Psicólogo 

Graduação: 

Psicologia - 

Centro 

Universitário 

do Norte 

Especialização

: 

Psicopedagogi

a Clínica - 

Escola 

Superior A. 

Brasil 

40hs 3,0 
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No Nome Função Qualificação 

Regime 

de 

Trabalho 

Tempo 

médio de 

permanência 

(anos e 

meses) 

7 

ELINE 

THAUMATURG

O IHARA 

Psicóloga 

Graduação: 

Psicologia.  

Pós-

Graduação: 

Terapia 

Cognitivo - 

Comportament

al 

40hs 10,6 

8 
FIRMINO JOSÉ 

LIRA ROSAS 

Assistente em 

Administração 

Graduação: 

Eng. Florestal 

- UEA.  

Mestrado em 

Eng. de 

Produção - 

UFAM 

40hs 12,1 

9 
FRANK MOTA 

DA COSTA 

Assistente em 

Administração 

Ensino Médio 

Completo 
40hs 12,1 

10 

GISELLE DA 

SILVA 

CARVALHO 

Bibliotecária 

Documentalist

a 

Graduação: 

Biblioteconomi

a.  

Especialização

: Biblioteca 

Escolar 

40hs 5,1 

11 

HELEN 

CARMEM 

FERREIRA 

REBOUÇAS 

Arquiteta 

Graduação: 

Arquitetura e 

Urbanismo - 

UFPB.  Pós-

Graduação: 

Sustentabilida

de no Espaço 

Urbano e em 

Edificações na 

Amazônia - 

CEULM/ULBR

A.  Mestrado: 

Arq. e 

Urbanismo - 

UFPB 

40hs 10,6 
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No Nome Função Qualificação 

Regime 

de 

Trabalho 

Tempo 

médio de 

permanência 

(anos e 

meses) 

12 

JOÃO DA 

MATA LIBÓRIO 

FILHO 

Téc. Lab. área 

Informática 

Graduação: 

Administração 

- AIEC.  

Licenciatura 

em Informática 

- UEA.  

Especialização

: Ensino da 

Matemática - 

UEA.  

Mestrado: 

Informática - 

UFAM.  

Doutorado em 

andamento 

40hs 10,8 

13 

KATIA MARIA 

MELO DE 

VASCONCELO

S 

Bibliotecária 

Documentalist

a 

Graduação: 

Biblioteconomi

a - UFAM.  

Pós-

Graduação: 

Especialização 

em 

Museologia - 

UFAM 

40hs 10,7 

14 

KATIA REJANE 

DA SILVA 

RUFINO 

Técnico em 

Contabilidade 

Nível Médio: 

Tec. Em 

Contabilidade.  

Graduação: 

Licenciatura 

Plena em 

Matemática.  

Bacharela em 

Ciências 

Econômicas - 

UEA 

40hs 8,5 

15 

KATIANE 

CAMPOS 

NOGUEIRA 

Bibliotecária 

Documentalist

a 

Graduação: 

Bacharel em 

Biblioteconomi

a.  Pós-

40hs 11,8 
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No Nome Função Qualificação 

Regime 

de 

Trabalho 

Tempo 

médio de 

permanência 

(anos e 

meses) 

graduação: 

Psicopedagogi

a 

16 

LEONARDSON 

DAWSON DE 

SOUZA E 

SILVA 

Téc. Lab. área 

Informática 

Bacharelado: 

Ciências - 

Matemática e 

Física (em 

andamento) 

40hs 0,6 

17 

LÚCIA REGINA 

NASCIMENTO 

DA SILVA 

Assistente em 

Administração 

Graduação: 

Administração 

- UFAM.  

Especialização

: Gestão 

Pública 

Municipal – 

UFAM 

40hs 1,5 

18 

MANOEL 

COSTA 

FIGUEIREDO 

FILHO 

Téc. Lab. área 

Informática 

Ensino Médio 

Completo / 

Graduação: 

Bacharelado 

em 

Engenharia de 

Software - 

ICET/UFAM.  

Mestrado em 

Informática 

(andamento) 

40hs 4,1 

19 

MARCIO 

ROBERTO 

GOMES 

SOUZA 

Analista 

Tecnologia de 

Informação 

Graduação: 

Bacharel em 

Política com 

Ênfase em Ad. 

Pública.  

Licenciado 

Pleno em 

Informática - 

UEA.  

Especialização 

em Gestão 

40hs 5,9 
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No Nome Função Qualificação 

Regime 

de 

Trabalho 

Tempo 

médio de 

permanência 

(anos e 

meses) 

Ambiental; 

Especialização 

em Gestão 

Pública. 

20 

MARIA ELIANE 

BARBOSA 

LACERDA 

Administradora 

Graduação: 

Administração 

- UFAM.  

Especialização

: Docência do 

Ensino 

Superior - 

UNIP. 

40hs 5,1 

21 

MARIA 

KATRIANE DE 

A. JACAÚNA 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

Graduação: 

Licenciatura 

em Letras - 

UEA 

40hs 10,7 

22 
MARILENA DE 

ARAÚJO SILVA 

Assistente em 

Administração 

Graduação: 

Tecnologia em 

Gestão de 

Recursos 

Humanos - 

UNOPAR. 

40hs 11,2 

23 

MONIK DE 

CASTRO 

RODRIGUES 

Assistente em 

Administração 

Graduação: 

Administração 

de empresas 

(UFAM) 

40hs 0,4 

24 

NAYDSON 

LIMA DE 

AQUINO 

Assistente em 

Administração 

Graduação: 

Letras.  

Especialização 

em 

40hs 4,4 

25 

ORLANDO 

GLÓRIA DE 

SOUZA 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

Graduação: 

Licenciatura 

em Letras - 

UFAM.  

Especialização

: Gestão 

40hs 6,3 
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No Nome Função Qualificação 

Regime 

de 

Trabalho 

Tempo 

médio de 

permanência 

(anos e 

meses) 

Pública - 

UNIVES 

26 

RICARDO 

PERES 

DANTAS 

Contador 

Graduação: 

Contabilidade - 

CIESA.  

Especialização 

em 

Controladoria - 

CIESA 

40hs 5,1 

27 
RUAN DA 

SILVA REGO 

Assistente em 

Administração 

Graduação: 

Bacharelado 

em Sistemas 

de Informação 

- UFAM.  

Especialização 

em Pregão 

Eletrônico 

40hs 5,1 

28 

SINAI DOS 

SANTOS 

BRITO 

Téc. Lab. área 

Informática 

Graduação: 

Bacharelado 

em Economia - 

UEA 

40hs 7,8 

 

18.1.8 Corpo Docente 

Profa. Dra. Nayana Cristina Gomes Teles: Psicóloga, Mestre em Doutora em 

Psicologia da Educação pela PUC/SP, cursou o Magistério de Nível Médio. Atua há 

13 anos como professora do ICET, com 3 anos de experiência como docente da 

educação básica (Ensino Fundamental I). Líder do Grupo de Pesquisa em Educação, 

Formação e Ensino para a diversidade (certificado pelo CNPq). Área da pesquisa: 

Formação e Desenvolvimento Profissional Docente com publicações na área de 

formação inicial e continuada de professor, inserção profissional do professor do 

ensino superior e inserção à docência de professores da educação básica.  

Link para o currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8376255767367217 
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Prof. Dr. Fabrício Valentim da Silva. Mestre e Doutor em Educação. Professor 

efetivo do ICET há 12 anos com experiência de 2 anos da educação básica e um ano 

de atuação em EAD. Vice-Líder do Grupo de Pesquisa em Educação, Formação e 

Ensino para a diversidade (certificado pelo CNPq) 

Link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7907037135314095 

 

Profa. Dra. Eliane Batista de Lima Freitas. Pedagoga. Doutorado em Educação em 

Ciências e Matemática e Mestre em Ensino de Ciências na Amazônia (2010). Possui 

mais de 20 anos de experiência na área de educação, em ambas as etapas da 

Educação Básica e no Nível Superior, com formação de professores, com ênfase em 

Tecnologias na Educação. Atuou por mais de 10 anos no assessoramento pedagógico 

à rede municipal de ensino em Manaus (AM), com implementação de estudos e 

análises de políticas públicas para a Educação Básica na Secretaria Municipal de 

Educação-SEMED/SEDE.Já atuou como professora na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Já atuou como coordenadora pedagógica em ambas as etapas. Possui 

7 anos de experiência na docência superior, na pedagogia e em outros cursos, com 

ênfase no Ensino das Ciências e Tecnologias em Educação. Possui publicações 

nacionais e internacionais nesta temática. Já coordenou setores de Avaliação docente 

e Institucional. Foi professora no PARFOR e Coordenadora Institucional do PIBID. 

Atualmente é professora adjunta do ICET/UFAM. Possui experiência como Tutora 

EaD em cursos de Pós-Graduação em Docência do Ensino Superior, com ênfase em 

Tecnologias na Educação e Fundamentos do Ensino Superior. 

Link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3234592323714659 

 

Profa. Dra. Ignês Tereza Peixoto de Paiva. Doutora em Sociedade e Cultura na 

Amazônia, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia 

pela Universidade Federal do Amazonas (2018). Mestrado em Educação pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal do Amazonas 

(2006). Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas (1987). 

Possui experiencia na educação básica como professora e coordenadora. Atualmente 

é Professora Adjunta da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área 

da Educação, Antropologia com ênfase em Antropologia Educacional, atuando nas 

seguintes temáticas: cultura, identidade, Educação Indígena, criança indígena,  

interculturalidade, etnomatemática, ensino/aprendizagem, didática, estágio 

supervisionado. 

Link para o Currículo Lattes: 

 

Prof. Dr. José Gil Vicente: Licenciado/graduado em Psicologia e Pedagogia 

pela Universidade Pedagógica-Moçambique. Especializado em Organização e 

Gestão de serviços sócio- sanitários em contextos diferenciados pela Universidade de 

Bolonha, Itália. 
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Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais. Mestre em Antropologia, 

Criminologia Aplicada e Análise Forense pela PUC-Roma- Itália, respectivamente. 

Ph.D. 

Doutorado Internacional pela Universidade de Roma "Tor Vergata"- Itália e pela 

Universidade de Granada-Espanha-2014. Possui Experiência no exercício da 

docência na educação Básica como Professor de História e Português na Escola 

Secundária da Polana em Maputo, Moçambique; Professor de H.S.T-Higiene e 

Segurança no Trabalho- Instituto Industrial e Comercial da Beira, Moçambique. Na 

docência no ensino superior foi  

Professor Estagiário e Substituto na Universidade Pedagógica- Campus da Beira, 

Moçambique, lecionando as disciplinas de Didática e Prática de Ensino e 

Aprendizagem; Prática Curricular e Psicologia Escolar para alunos do primeiro e 

segundo anos do curso de Psicologia Educacional. Foi professor de Português para 

Estrangeiros-Universidade de Roma, Itália (Programa-Erasmus Mundo) Fez estágio 

pós-doutoral como bolsista da CAPES/UNIVERSO na Universidade Salgado filho em 

Niterói/RJ. 

Link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8293479624572875 

 

Prof. Mestre Paulo Assunção Silva dos Anjos. Possui formação em Licenciatura 

Plena em Filosofia com mestrado em Educação e especialização em ética. Atuou 

como professor da Educação Básica no período de 1982 a 2010, iniciando suas 

atividades profissionais no ensino superior no ano de 2004, data de ingresso no ICET. 

Possui experiência em Educação Mediada (Proformar - UEA - 2008). 

Link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3240026428918489 

 

Prof. Msc. Tiago Pereira Gomes: Mestre em Educação pela Universidade Federal 

do Piauí (2018). Especialista em Língua Brasileira de Sinais com Habilitação em 

Docência e Interpretação pela UNIFSA (2012). Especialista em Gestão e Supervisão 

Escolar com Docência do Ensino Superior-IESM (2013). Graduado em Pedagogia 

pela UNIFSA (2010). Pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, 

Gestão e Currículo- NUFAGEC/UFPI. Foi professor da Educação Básica da Rede 

Municipal de Ensino de Teresina-PI (2011-2019). Coordenador Local do 

PARFOR/UESPI- núcleo de José de Freitas-PI (2017-2019). Atualmente é professor 

assistente do Instituto de Ciências e Tecnologias -ICET da Universidade Federal do 

Amazonas-UFAM. Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente 

nos seguintes temas: Educação Infantil. Formação de professores. Práticas 

Pedagógicas. Prática docente. Saberes e fazeres docentes. Ensino e aprendizagem 

infantil. Avaliação, Gestão e Currículo. 

 Link para o currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2535762964732643 

 

http://lattes.cnpq.br/2535762964732643
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ANEXO A 
 

 

SÍNTESE DA PROPOSTA PARA O LABORATÓRIO 

DE PEDAGOGIA 

1. APRESENTAÇÃO 

O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias -ICET por meio do Comissão de 

implantação do Curso de Licenciatura em Pedagogia, tem o intuito de criar o Laboratório 

Pedagógico como um centro de pesquisa educacional que gere condições para viabilizar a 

formação profissional dos acadêmicos do curso de Pedagogia – Docência para o exercício na 

Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão em Instituições Escolares e 

Não-Escolares - nas diversas modalidades e dimensões educativas, visando se configurar 

num espaço físico equipado e adequado à organização de materiais e recursos pedagógicos 

que possibilite a realização de serviços técnico-pedagógicos, embasamentos práticos das 

disciplinas ao longo do curso, estudos e pesquisas de atualização, aperfeiçoamento e demais 

atividades de extensão, em benefício do sujeito aprendente e da coletividade da qual está 

inserido. 

      A importância de espaços onde a teoria não se limita à sala de aula é, hoje, 

interpretada como a necessidade de estarmos sempre na busca constante das verdades, que 

permeiam as relações humanas e suas reais necessidades. Cabem às instituições de ensino, 

professores e alunos se comprometerem com o processo de construção dos conhecimentos 

científicos, pedagógicos, culturais, éticos e políticos, para que assim avancem cada vez mais 

na produção e socialização de conhecimentos úteis à formação cidadã, profissional e ética da 

comunidade universitária e regional. 

O laboratório pedagógico será um espaço que propiciará aos estudantes de 

Graduação em Pedagogia a construção de conhecimentos que os habilitem a compreender 

com mais prioridade teórico-prática os processos de ensino-aprendizagem, de intervenção 

pedagógica, estágio curricular e contribuir com sua formação metodológica, ética e política, 

descrita no Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia.  

O laboratório vislumbrará ações específicas que envolvem os agentes educacionais 

(docentes, discentes, técnicos em educação e técnicos administrativos) no campo das 

diversas modalidades de ensino no que tange: Dificuldades e Problemas de Aprendizagem, 

Relação professor-aluno, Relação Escola-Comunidade, Alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, Programas Sociais com ênfase na Educação e Ensino 

Profissionalizante. É uma alternativa que poderá atender as necessidades educacionais da 

universidade junto à comunidade local articulando ensino, pesquisa e extensão na produção 

do conhecimento e da prática pedagógica. 

          A proposta das ações do Laboratório de Pedagogia será direcionada para o seguinte 

público-alvo: 
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- Acadêmicos do curso de Pedagogia, regularmente matriculados nas disciplinas 

específicas para a atuação no laboratório; 

- Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos encaminhados pelas Instituições 

Educacionais que estabelecerem parceria com o curso de Pedagogia; 

- Professores do ICET e das Escolas Municipais e Estaduais e Outras 

Instituições de Ensino; 

Para isso serão necessárias duas (02) salas amplas destinadas a: 

- Atendimento à comunidade local (crianças, professores) para realização de 

diagnósticos, atividades práticas, experimentações pedagógicas; reuniões das 

equipes de projetos, estágios, bolsistas e monitores para planejamento das 

ações, realização de oficinas, avaliações, etc.; 

- Produção, arquivo e manutenção dos materiais didáticos como: jogos, 

fantoches, brinquedos, acervos bibliográficos, etc.; 

- Disposição e manutenção dos recursos tecnológicos tais como: computador, 

impressora, retroprojetor, televisão, gravador, DVD, dentre outros. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

• Criar um laboratório pedagógico interdisciplinar, onde se desenvolvam atividades 

pedagógicas e psicopedagógicas que integrem ações de pesquisa, extensão e 

ensino, em função da formação dos acadêmicos de pedagogia e do atendimento 

à comunidade. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Possibilitar a capacitação do estudante de Pedagogia para o desenvolvimento de 

projetos que atendam às necessidades educacionais locais nas várias 

modalidades de ensino; 

• Fornecer base teórica e metodológica aos acadêmicos para construção de 

materiais didático-pedagógicos de natureza interdisciplinar; 

• Coordenar as ações necessárias ao acesso e à socialização das informações 

sobre a área de formação de professores e outros agentes educativos;  

• Assessorar e orientar as estratégias de instrumentação de ensino e tecnologia 

educacional; 

• Formatar e viabilizar cursos de confecção do material didático-pedagógico a 

cientificidade e aplicabilidade em sala de aula, para os alunos do curso de 

Pedagogia do ICET e professores da rede pública da comunidade local; 

• Promover a construção de atividades lúdicas que respondam às necessidades do 

público atendido; 

• Construir experiências didático-pedagógicas nas várias dimensões do trabalho 

pedagógico; 

• Construir projetos de natureza social, cultural e de gestão; 
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• Observar e registrar as etapas do desenvolvimento infantil com base nas teorias 

educacionais (Piaget, Wallon, Vygotsky, Montessori, Constance Kamii, Froebel, 

etc.); 

• Realizar publicações científicas, como meio de atendimento a projetos individuais 

e coletivos; 

• Atender crianças que apresentem dificuldades de aprendizagem; 

• Produzir, arquivar e manter os materiais didáticos de instrumentação de ensino; 

• Fornecer subsídios teórico-metodológicos para a realização dos estágios 

curriculares e práticas de intervenção pedagógica. 

3.  EIXOS DE ATUAÇÃO 

• Gerenciamento Técnico-Pedagógico – construção de projetos e atividades na área 

de gestão escolar, coordenação pedagógica e aquisição de experiências em 

gerenciamento pedagógico – escola laboratório, formação continuada do gestor 

educacional.  

• Desenvolvimento de Pesquisas – construção de projetos de pesquisas por meio 

do laboratório pedagógico. 

• Campo de Estágio –construção de atividades didático-pedagógicas que auxiliem 

os discentes na realização do estágio curricular. 

• Projetos de Educação Continuada – construção de projetos voltados para a 

formação do professor de educação infantil, séries iniciais e modalidades 

específicas de ensino: professor indígena, professor de classe multisseriada, 

professor de educação especial, professor de jovens e adultos. 

• Projetos psicopedagógicos - projetos para atender as Dificuldades e Problemas de 

Aprendizagem, Relação professor-aluno, Relação Escola-Comunidade, Alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, Programas Sociais com ênfase na 

Educação e Ensino Profissionalizante. 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O Laboratório Pedagógico seguirá passos metodológicos que visam atender os 

processos de organização, divulgação e implementação das atividades, formação dos 

acadêmicos, elaboração de projetos e avaliação das atividades. 

1º passo: Estruturação física do laboratório – momento em que serão adquiridos: o espaço 

para criação do laboratório e os materiais necessários ao seu funcionamento a partir da 

realização de PACE e PIBEX.  

2º passo: Organização interna das atividades do laboratório:  

• Formação das equipes de trabalho, de acordo com os Eixos de Atuação 

destacados no item 3 (Gerenciamento Técnico-Pedagógico, Desenvolvimento de 

Pesquisas, Campo de Estágio,  Projetos psicopedagógicos), visando a escolha dos 

responsáveis pelas seguintes coordenações: Coordenação de Projetos de 

Pesquisa e Extensão, Coordenação Pedagógica (planejamento, execução e 

avaliação dos trabalhos), Suporte Técnico, Supervisão dos trabalhos, Divulgação 

das Atividades, monitoria, bolsistas, etc; 
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• Reuniões   dos membros do Laboratório (coordenação, técnicos e bolsistas) para 

planejamento semestral. 

• Reunião dos membros do Laboratório para análise das necessidades levantadas 

e condutas de intervenção. 

• Desenvolvimento de Projetos de pesquisa nas áreas de: Educação Infantil, 

Educação Indígena, Educação do Campo, Educação de Jovens e Adultos - EJA, 

Educação Especial e Gestão Escolar. 

• Produção, arquivo e manutenção dos materiais didáticos como: jogos, fantoches, 

brinquedos, acervos bibliográficos, etc.; 

• Disposição e manutenção dos recursos tecnológicos tais como: computador, 

impressora, retroprojetor, televisão, gravador, DVD, etc. 

• Projetos para Brinquedoteca. 

• Processo contínuo de avaliação.  

3º passo: Capacitação dos estudantes do Curso de Pedagogia para o atendimento 

pedagógico. 

• Essa capacitação ocorrerá por meio das disciplinas teóricas e metodológicas, a fim 

de que os estudantes formem uma postura investigativa e intervencionista quanto 

às dificuldades de aprendizagem mais comuns no ambiente escolar. Serão 

discutidas questões importantes como o desenvolvimento da criança, o processo 

de intervenção adequado, entre outros aspectos. 

• Os estudantes do curso de Pedagogia serão encaminhados ao laboratório a fim de 

cumprirem atividades complementares, onde realizarão juntamente com a equipe 

de professores os processos de diagnóstico e intervenção; 

     4º passo: Organização do atendimento à comunidade 

• Recebimento dos Encaminhamentos para atendimento  

• Preenchimento de fichas cadastrais com dados pessoais e escolares do público 

atendido. 

• Processo de diagnóstico e levantamento de necessidades para intervenção. 

• Atendimento pedagógico por equipes técnicas designadas pelas coordenações 

das equipes de trabalho para atender as necessidades identificadas. 

• Desenvolvimento de estudos, projetos, oficinas, eventos, reuniões de acordo com 

a necessidade do público atendido. 

5º passo: Formação de parcerias e divulgação das atividades do laboratório 

• Apresentação e divulgação do Laboratório junto à comunidade estudantil e em 

geral;  

• Exposições de Brinquedos Educativos e Materiais Pedagógicos resultantes dos 

estudos e projetos 

• Formação de parcerias para ampliar o acervo de brinquedos, jogos, livros infantis 

e materiais pedagógicos. 
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• Formação de parcerias com entidades responsáveis pela educação no município 

(SEMED E SEDUC) e entidades afins para contribuir com ações do Laboratório 

como agentes multiplicadores do saber científico. 

     6. RECURSOS MATERIAIS (em anexo) 

     7.ESTRUTURA FÍSICA 

• Será solicitado, duas salas do ICET, considerando as mudanças do curso de 

Agronomia e Engenharia Sanitária para o prédio B (novas instalações).  

8.PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

         As atividades desenvolvidas no laboratório pedagógico serão avaliadas de forma 

processual e reconstruído os pontos que se fizerem necessários, quando da aplicabilidade 

de suas atividades, da consecução dos objetivos propostos e da realização das metas que 

o projeto prioriza. Este processo de avaliação se concretizará através de cursos de 

extensão, assessoramento e da utilização do Laboratório pelos alunos do Curso de 

Pedagogia, coordenadores e professores da instituição, professores das escolas, da rede 

pública, numa avaliação construtiva e crítica com vistas ao cumprimento dos objetivos a 

que o projeto se destina. 
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PROPOSTA DOS RECURSOS MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO 

 DE PEDAGOGIA 

RECURSOS MATERIAIS 

1. Materiais permanentes 

 

2. Materiais de consumo  

Descrição do objeto Quantidade 

Pincéis para quadro tbranco 10 

Apagadores de quadro branco 02 

Tesouras sem ponta (infantil) 10 

Tesouras grandes 03 

Tesouras grandes de picotar 02 

Caixas de cola colorida com quatro unidades 10 

Pincéis de pêlo nº.20   10 

Caixas de giz de cera grosso com seis unidades 10 

Caixas de lápis de cor grande com 12 unidades 10 

Caixas de massa de modelar atóxica com 12 unidades. 10 

Resmas de papel A4  03 

Pacotes de Papel A4 colorido 10 

Resmas de papel reciclado 02 

Folhas de papel madeira 30 

Folhas de papel 40 kg 30 

Descrição do objeto Quantidade 

Computador 01 

Impressora 01 

Estantes de ferro 02 

Armário de ferro com duas portas 02 

Jogo de mesa infantil com 4 cadeiras de madeira e fórmica 04 *Poderá ser fabricado em 

Itacoatiara-AM 

Mesa redonda e cadeiras para seis pessoas (adulto) 01 

Conjunto de mesa e cadeira para uma pessoa. 01 

Micro System 01 

Data Show 01 

Televisor de 29’ 01 

Mesa para computador 

(tipo rack) 

01 

Cadeira para computador 01 

Quadro branco médio 01 

Bebedouro (vertical)  01 

Garrafão de água 03 



146 

 

Caixas de Papel Vergê com 50 unidades. 02 

Folhas de cartolina colorida 50 

Folhas de papel cartão 50 

Caixas lápis preto c/144 02 

Caixas de borracha com 60 unidades 02 

Apontador de mesa automático 01 

Estiletes pequenos 02 

Pastas plásticas grandes 10 

Pastas de A a Z 05 

Pistolas grandes para cola quente 10 

Bastão de cola quente 20 

Folhas de E.V.A nas cores: vermelho, branco,amarelo,  azul, 

marrom, laranjado, preto, roxo, rosa, verde. 

50 

05 unidades de cada cor 

TNT nas cores: vermelho, branco, amarelo, azul, marrom, 

laranjado, preto, roxo, rosa, verde. 

20m (2 m de cada cor) 

Conjuntos de Pincel Atômico grosso com seis unidades  05 

 

Grampeador (um grande e um pequeno) 02 

Caixas de Clipes 10 

Perfurador de papel  02 

Caixas de grampo para grampeador 05 

Caixas de tinta guache atóxica com seis unidades 10 

Tinta plástica atóxica nas cores: azul, amarelo, vermelho, 

preto, branco   100 ml 

10 

02 potes de cada cor 

 Pendrive  02 

Cd-Rom 10 

Cartuchos de Tinta preta para impressora (conforme marca) 02 

Cartuchos de Tinta colorida para impressora (conforme 

marca) 

02 

Pacotes de Abaixador de língua 02 

Rolos de barbante colorido 05 

Rolos de fita crepe larga 10 

Pacotes de pregadores de roupa de madeira  05 

Cola plástica branca 1 Litro 05 

3. Materiais didático-pedagógicos 

Descrição do objeto Quantidade 

Casinha de brinquedo de madeira (confeccionada em 

Parintins) 

01 

Família de bonecos de pano (pai, mãe, filhos) 01 

Livros de literatura infanto-juvenil DIVERSOS 30 

Fantoches da Família c/6 01 
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B2206 

Fantoches de animais domésticos c/10 B2204 01 

Fantoches de animais selvagens c/10 B2203 01 

Material dourado 01 

Ábacos abertos B2361 02 

Jogos de sólidos geométricos em madeira (cilindro, 

esfera, cone, pirâmide e cubo) B2380 

03 

Blocos Lógicos em madeira B2357  03 

Conjuntos de dominós de Matemática B1400  01 

Conjuntos de Memórias Educativas B 2150  01 

Pequeno engenheiro P1037  02 

Esquema Corporal B2103  01 

Painéis Psicomotores B2058 01 

Jogo de sequência lógica de tempo B2153H 02 

Jogo de sequência lógica de vida B2153B 02 

Jogos de quebra-cabeças 05 

Alfabeto ilustrado em B2256 MDF 02 

Dominó de metades (maleta) B2008G 04 

Loto Leitura em MDF B2307 03 

Alfabeto móvel em madeira B2260 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


