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EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

1º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: LINGUA PORTUGUESA, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

EMENTA: Concepção de linguagem, língua, texto, leitura e produção de texto escrito. 

Intertextualidade. Tipologias Textuais: estrutura e funcionamento. Coesão e Coerência. Texto e 

contexto. Linguagem e ideologia. Implícitos e inferências. Argumentação. O texto acadêmico. 

 

OBJETIVOS: 

 Provocar nos educandos, junto com a análise e produção de texto, reflexão sobre os 

fenômenos linguísticos, a consciência de sua diversidade e não a simples repetição mecânica 

de regras.  

 Promover o estudo da Língua Portuguesa não como um fim em si mesma, mas como um meio 

de fazer do aluno um profissional criativo, integrado no seu tempo e lugar.  

 Mostrar aos educandos que a produção eficiente de um texto resulta de operações que 

envolvem a língua e o raciocínio e não de um dom inato, o que equivale dizer também, que 

escrever se aprende, por ensaio e erro, não sendo privilégio de poucos, mas direito de todos. 

  Possibilitar aos educandos uma melhor compreensão de textos, nos aspectos linguísticos, 

argumentativos e expressivos, para que desenvolvam a habilidade de interação. 

 Aperfeiçoar a prática da escrita e da leitura em diferentes modalidades discursivas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA: 

BAGNO, M. Preconceito Linguístico: O que é, como se faz. 36 ed. São Paulo: Contexto, 2005.   

KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 19 ed. São Paulo: Contexto, 2004. 

KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luis Carlos. A coerência textual. 16 ed. São Paulo: 

Contexto, 2004. 

 

COMPLEMENTAR: 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprendendo a escrever, aprendendo a pensar. 

25 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

GERALDI, J. W. O texto na sala de aula. 3 ed. São Paulo: Ática, 2002. 

KLEIMAN, A. B. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 8 ed. Campinas-SP: Pontes, 2002. 

KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2000. 

PRESTES, Maria Luci de M. Leitura e (re) escritura de textos: subsídios teóricos e práticos para 

o seu ensino. 4 ed. rev. e corr. Catanduva, SP: Editora Rêspel, 2001. 

 

 

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

 

EMENTA: A organização da vida de estudos na universidade; pesquisa e produção de conhecimento; 

iniciação à elaboração de trabalhos científicos (resenhas, resumos, ficha mentos); estudo das normas 

ABNT básicas dos diversos tipos de produção científica pertinentes à graduação, tais como 

monografias, dissertações, teses, relatórios técnicos e artigos. 
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OBJETIVOS 

GERAL: Identificar os pré-requisitos lógicos do trabalho científico e elaborar projetos de pesquisa 

de caráter multidisciplinar, redigir textos, trabalhos segundo as convenções científicas e éticas do 

meio acadêmico. 

 

ESPECÍFICOS 

 Conhecer e correlacionar os fundamentos, os métodos e as técnicas de análise presentes na 

produção do conhecimento científico.  

 Compreender as diversas fases de elaboração e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos 

acadêmicos.  

 Elaborar e desenvolver pesquisas e trabalhos científicos obedecendo às orientações e normas 

vigentes nas Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e na Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

 Compreender o exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e expressão do 

conhecimento.  

 Utilizar as normas científicas para apresentar trabalhos e textos acadêmicos.  

 Utilizar o Manual de trabalhos acadêmicos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA: 

RAMPAZZO, L. Metodologia Cientifica para alunos dos cursos de graduação e pós – 

graduação. 2 ed. São Paulo: Loyola, 2004. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 22 ed. Ver. Ampl. São Paulo: Cortez, 

2002. 

SILVA, A. M.; PINHEIRO, M. S.; FREITAS, N. E. Guia para normalização de trabalhos 

técnico-científicos: projetos de pesquisa, monografias, dissertações, teses. 5 ed. Ver. Amp. 

Uberlândia: EDUFU, 2009. 

 

COMPLEMENTAR: 

INÁCIO FILHO, G. A Monografia na Universidade. 6 ed. Campinas-SP: Papirus, 1995. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica: ciência e conhecimento científico. 

4 ed. São Paulo: Atlas, 1982. 

RUDIO, F. V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 29 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2001. 

MARTINS, Gilberto de A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários. 3 ed. São 

Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E ANTROPOLOGIA CULTURAL 

 

EMENTA: Introdução aos conceitos de: homem, cultura, educação, diversidade cultural, 

etnocentrismo e multiculturalismo. Identidade e diferença na escola: família, etnia, religião e gênero. 

Estudo das diversidades e singularidades dos grupos humanos e das minorias, enquanto processos, 

práticas e valores. Contribuições da antropologia para a educação, para estudo das instituições. 

 

OBJETIVOS: 

Geral: Promover a tolerância e o respeito na convivência de alteridades através da interface entre 

Antropologia e Educação. 
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ESPECÍFICOS: 

 Introduzir o(a) aluno(a) no universo conceitual, temático e metodológico da antropologia;  

Apresentar a antropologia como a ciência que trata da compreensão do “outro” (alteridade), da 

diversidade cultural, dos fundamentos simbólicos da vida social;  

 Oferecer ferramentas aos alunos e alunas a fim de que possam pensar e trabalhar 

antropologicamente;  

 Colocar em diálogo transdisciplinar antropologia e educação;  

 Capacitar o olhar e a escrita de modo a produzir reflexões sobre a cidade como espaço de culturas 

da infância e juventude.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BÁSICA: 

DA MATA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 

1987. 

DA MATA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? São Paulo: Rocco, 1984. 

LARAIA, Roque de Barros.  Cultura: um conceito antropológico. 20 ed. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2008. 

 

COMPLEMENTAR: 
COHN, Clarice. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

MARCONI, Mariana de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma 

introdução. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

WULF, Cristoph. Antropologia da Educação. Campinas-SP: Alínea, 2005. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio ou da educação. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

EMENTA: Estudo das transformações no modo de organização educacional da antiguidade ao século 

XXI. Os pensamentos pedagógicos da Antiguidade e da idade Média. O renascimento e a educação. 

Educação no Brasil Colônia, Império e República.   

 

 

OBJETIVOS 

a) Compreender criticamente como determinadas ideias sobre o homem, o mundo e a educação 

refletiram um modelo institucional de educação ao longo do tempo. 

b) Perceber as mudanças e permanências nas instituições e propostas de ensino, assim como as 

influências dessas sobre a educação brasileira atual. 

c) Analisar as várias etapas da educação brasileira e suas consequências na educação atual 

d) Capacitar o aluno a pensar criticamente sobre as várias propostas pedagógicas que surgiram ao 

longo da História da educação brasileira 

e) Contribuir para que o aluno amadureça sua reflexão sobre as necessidades educacionais atuais e 

futuras do Brasil.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA: 
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ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999. Saiu da complementar e veio 

para a básica.   

STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Câmara (orgs.). Histórias e memórias da 

educação no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 2004, vol.1, 2 e 3. 

 

COMPLEMENTAR: 
GADOTTI, M. Histórias das ideias pedagógicas. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

GHIRALDELLI Jr, Paulo. História da Educação. São Paulo: Cortez, 2001. 

LUZURIAGA, Lorenzo. História de educação e da Pedagogia. 18 ed. São Paulo: Nacional, 1990.  

MANACORDA, M. A. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. 11 ed. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. Campinas, SP: Autores associados, 

2005. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

EMENTA: Concepção da Educação Infantil da era primitiva aos dias atuais. Fundamentos filosóficos 

e científicos, estudiosos da Educação Infantil: Pestalozzi, Froebel, Freinet, Montessori, Piaget, 

Vygotsky. Elementos definidores da inteligência e afetividade da criança na construção do 

conhecimento de crianças a de 0 a 6 anos. Tendências atuais na Educação Infantil. Tecnologias na 

Educação Infantil. 

 

OBJETIVOS 

GERAL: 

Conhecer e analisar as várias concepções da infância e a importância da necessidade e a finalidade 

da educação infantil. 

ESPECÍFICOS: 

 Analisar as diferentes concepções de infância e seus condicionantes socioculturais, políticos 

e ideológicos. 

 Conhecer os pioneiros da educação infantil e suas tendências pedagógicas 

 Refletir sobre a importância dos elementos definidores da inteligência e afetividade da criança 

 Perceber o papel do lúdico na constituição da subjetividade da criança  

 Discutir o papel da creche na contemporaneidade. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA: 

ARCE, A. Friedrich Froebel: o pedagogo dos jardins de infância. Petrópolis-RJ: Vozes, 2002. 

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d’Água, 

2011. 

INCONTRI, D. Pestalozzi: Educação e ética. São Paulo: Scipione, 2006. 

 

COMPLEMENTAR: 

BRASIL, Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil. Brasília: 

MEC – Ministério da Educação e Cultura, 2006. 

MACHADO, M.L.A. Pré-escola é não é escola: a busca de um caminho. 3 ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2002. 
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MENESES, João G. de Carvalho. Estrutura e funcionamento da educação básica: Leitura. São 

Paulo: Pioneiro Thomson Learning, 2002. 

SAMPAIO, R. M. W. Freinet: Evolução histórica e atualidades. São Paulo: Scipione, 2002. 

WADSWORTH, B. J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. 5 ed. São Paulo: 

Pioneira, 2003. 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO I 

 

EMENTA: Computadores: hardware e software. Sistema Operacional Windows. Pacote Office. O 

conceito de tecnologia e de comunicação. A aplicação e a aplicabilidade dos diversos recursos 

tecnológicos e comunicativos na atividade pedagógica. 

 

OBJETIVOS 

• Fornecer o conhecimento dos conceitos e princípios da informática básica.  

• Propiciar a experimentação de algumas das principais aplicações dos computadores.  

• Despertar o interesse do aluno às Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs.  

• Identificar os diversos recursos tecnológicos e comunicativos disponíveis como instrumentos 

para a atividade docente.  

• Reconhecer as novas tecnologias como recurso desencadeador de estratégias de ensino. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA: 

MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. 3. Ed. rev. São Paulo: Érica, 2008.   

MARQUES, C. P. C; MATTOS, M. I. L; TAILLE, Y. de la. Computador e Ensino: uma aplicação 

à língua Portuguesa. São Paulo. Ática. 2001. 

MORAN, J. M; BEHRENS, M. A; MASETTO, M. T. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 

7 ed. Campinas: Papirus, 2003. 

VALENTE, J. A; FREIRE, F. M. P. (Orgs). Aprendendo para a vida: os computadores na sala de 

aula. São Paulo: Cortez, 2001.  

 

COMPLEMENTAR: 

DOWBOR, Ladislau. Tecnologias do conhecimento: os desafios da educação. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2001. 

MEIRELLES, F. de S. Informática: novas aplicações com microcomputadores. São Paulo: Makron 

Books, 1994.  

VELLOSO, F. de C. Informática: conceitos básicos. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  

WEISS, A. M. L. A informática e os problemas escolares de aprendizagem. 3 ed. Rio de Janeiro: 

DP&A. Eco1, 2001. 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

 

EMENTA: O desenvolvimento biopsicossocial do aprendiz possibilitando reflexões teórico-práticas 

para compreensão e orientação do processo educacional. Os processos de aprendizagem e fatores 

biopsicossociais, pedagógicos e psicopedagógicos e os principais entraves deste processo.    

 

OBJETIVOS 
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• Buscar através do pensamento psicológico que o aluno desenvolva uma visão crítica sobre o 

processo de aprendizagem, ensino e desenvolvimento; 

• Levar ao conhecimento do aluno os aspectos do desenvolvimento do ser humano; 

• Orientar o aluno sobre como se dá o processo de ensino e aprendizagem sob a ótica das teorias 

psicológicas; 

• Desenvolver formas de avaliar o processo de ensino aprendizagem dentro de uma perspectiva 

desenvolvimental; 

• Instrumentalizar o aluno para identificar as dificuldades no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA: 

OLIVEIRA, Marta Kohl de (Org.). Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. 

São Paulo: Moderna, 2002.  

PAIM, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. 4 ed. Porto Alegre-RS: 

Artmed, 1992.  

PATTO, M.H. Introdução à Psicologia Escolar. 3 ed. São Paulo: T.A Queiroz, 2002. 

PILETTI, Nelson. Psicologia do desenvolvimento. Vol. 1, 16 reimp. São Paulo: EPU, 2003. 

 

COMPLEMENTAR: 

EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. As cem linguagens da criança. Porto Alegre: 

Artmed, 1999.  

GOLEMAN, D. Inteligência Emocional.  Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 

LARA, T. A. A escola que não tive... O professor que não fui. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

WADSWORTH, B. J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. 5 ed. São Paulo: 

Pioneira, 2003. 

 

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA I 

 

EMENTA: Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de projetos de ensino envolvendo 

a prática da Educação Infantil articulado à metodologia, constituindo espaço para 

interdisciplinaridade e contextualização. 

 

OBJETIVOS: 

Geral: Contribuir para superar a fragmentação entre as disciplinas, relacionando-as entre si e com a 

realidade, em busca de um saber significativo, por meio de um projeto integrador das várias áreas de 

conhecimento, utilizando para isso um tema gerador, nesse caso, a educação infantil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Oportunizar a vivência do processo ensino aprendizagem desenvolvido de forma interdisciplinar. 

• Colaborar no desenvolvimento do saber contextualizado e significado, através do 

desenvolvimento de ações práticas que dão sentido ao saber teórico discutido na sala de aula. 

• Discutir, pensar e agir sobre o currículo, a pesquisa e a prática pedagógica dentro da educação 

infantil.  

• Contribuir para o fortalecimento da investigação científica na graduação. 

• Oportunizar ações práticas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, favorecendo a 

relação teoria e prática na creche e pré-escola. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA: 

ARCE, A. Friedrich Froebel: o pedagogo dos jardins de infância. Petrópolis-RJ: Vozes, 2002. 

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d’Água, 2011. 

INCONTRI, D. Pestalozzi: Educação e ética. São Paulo: Scipione, 2006. 

LUCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. 12.ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004.  

 

COMPLEMENTAR: 

BOMTEMPO, l. VIANNA, Z. O construtivismo com sucesso na sala de aula. Contagem: Oficina 

Editorial, 2003. 120 p. 

BRASIL, Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil. Brasília: 

MEC – Ministério da Educação e Cultura, 2006. 

FAZENDA, Ivani C. A. (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 8.ed. Campinas: Papirus, 2003.   

OLIVEIRA, Z. M. R. et al. Creches: crianças, faz de conta & cia. 12 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2003. 

MACHADO, M.L.A. Pré-escola é não é escola: a busca de um caminho. 3 ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2002. 

WADSWORTH, B. J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget. 5 ed. São Paulo: 

Pioneira, 2003. 

VIGOTSKI, Lev Semenovich.  A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. Tradução José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, Solange Castro 

Afeche. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky - Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico. São Paulo: Scipione, 2004. 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 

 

EMENTA:  

Estudos realizados extraclasse de forma independente, através de participação individual e coletiva 

em seminários, congressos, fóruns, encontros, palestras, workshop, reuniões pedagógicas, 

conferências, iniciação científica, monitoria, projetos socioeducativos e alternativos na comunidade, 

ou seja, atividades que favoreçam a atualização permanente, o enriquecimento e o exercício 

competente da ação profissional.  

 

OBJETIVOS  
• Realizar, como prolongamento do currículo básico, uma trajetória autônoma e especifica, com 

conteúdo extracurriculares; 

• Aprofundar os conhecimentos desenvolvidos no curso; 

• Enriquecer a interação entre teoria e prática; 

• Favorecer a contextualização dos conhecimentos teóricos. 
• Favorecer o desenvolvimento da autonomia e iniciativa dos alunos 
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2º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

 

Ementa: Desenvolvimento biopsicossocial do ser humano, da infância à idade adulta, realizado 

através de reflexões e, análises sócio históricas. Compreensão dos aspectos motores, afetivos, 

cognitivos e relacionais do desenvolvimento humano. 

 

Objetivos 

- Compreender e analisar os pressupostos psicológicos que norteiam a educação e a pedagogia 

- Analisar as relações entre a educação e os processos de desenvolvimento humano. 

- Instrumentalizar o aluno para aplicar seus conhecimentos na prática pedagógica. 

- Buscar a produção de novos conhecimentos através de reflexões sobre os temas ensinados. 

- Compreender a importância da interdisciplinaridade entre a Psicologia do desenvolvimento e da 

Educação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Básica: 

BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologia: uma introdução ao estudo de psicologia. 13 ed. Reform. e 

ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. 

PATTO, M.H. Introdução à Psicologia Escolar. 3ed.  São Paulo: T.A Queiroz, 2002.       

OLIVEIRA, M.K. de (org.) Psicologia, educação e temática da vida contemporânea. São Paulo: 

Moderna, 2002.    

            

Complementar:  

COLL, C. (org). Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da educação escolar. 2 ed. 

Porto Alegre - RS: Artmed, 2004.   

JOBIM E SOUZA, S. Infância e Linguagem: Bakhtin, Vygostsky e Benjamim. 7 ed. Campinas-

SP: Papirus, 2003.  

PAIN, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. 4 ed. Porto Alegre – RS: 

Artmed, 2008. 

RAPPAPORT, Clara Regina. Psicologia do desenvolvimento: teorias do desenvolvimento 

conceitos fundamentais. V.1 São Paulo: EPU, 1981. 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO II 

 

Ementa: O conceito de tecnologia e de comunicação aplicados à prática educativa. A utilização dos 

diversos recursos tecnológicos e comunicativos na atividade pedagógica. Importância das 

ferramentas tecnológicas no processo ensino-aprendizagem. As novas gerações e sua relação com as 

tecnologias e o impacto dessa relação no processo ensino-aprendizagem.   

 

Objetivos 

Ao final da disciplina, espera-se que os alunos sejam capazes de: 

• Avaliar o papel da Mídia e suas implicações e repercussões na sociedade e na escola.  

• Problematizar e tratar sobre a apropriação das novas tecnologias na sociedade 

contemporânea, bem como estabelecer estudos sobre o uso destes recursos na educação, 

concepções, teorias, tendências e metodologias. 
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• Conhecer os diversos recursos tecnológicos e comunicativos disponíveis como instrumentos 

para melhorar a sua atividade profissional na qualidade de educador.  

• Reconhecer as novas tecnologias como recurso desencadeador de novas estratégias de 

aprendizagem, capaz de contribuir de forma significativa para o processo de construção do 

conhecimento, bem como avaliar os desdobramentos de sua inserção no âmbito educacional 

nos seus aspectos éticos, estéticos e políticos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Básica:  

MARQUES, C. P. C; MATTOS, M. I. L; TAILLE, Y. de la. Computador e Ensino: uma aplicação 

à língua Portuguesa. São Paulo. Ática. 2001. 

MORAN, J. M; BEHRENS, M. A; MASETTO, M. T. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 

7 ed. Campinas: Papirus, 2003. 

VALENTE, J. A; FREIRE, F. M. P. (Orgs). Aprendendo para a vida: os computadores na sala de 

aula. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

 Complementar:  

DOWBOR, Ladislau. Tecnologias do conhecimento: os desafios da educação. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2001. 

MEIRELLES, F. de S. Informática: novas aplicações com microcomputadores. São Paulo: Makron 

Books, 1994.  

VELLOSO, F. de C. Informática: conceitos básicos. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  

WEISS, A. M. L. A informática e os problemas escolares de aprendizagem. 3 ed. Rio de Janeiro: 

DP&A. Eco1, 2001. 

 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS LINGUÍSTICOS NA LEITURA E NA ESCRITA 

 

Ementa: Os processos da leitura e da escrita com planejamento de atividades para o 

desenvolvimento de diversos tipos de leitura. O estudo do texto como fundamento da aquisição da 

escrita com organização de materiais diversos para as séries iniciais. Cruzamento de diferentes 

linguagens e diferentes gêneros da forma discursiva. Estudo da intertextualidade. 

 

OBJETIVOS: 

 Possibilitar ao pedagogo a consciência de que os fundamentos linguísticos da leitura e da escrita 

somente terão significado a partir do domínio do conteúdo a ser ensinado; Ampliar as  

possibilidades de uma reflexão mais aprofundada sobre a compreensão da leitura e escrita; 

provocar nos educandos, junto com a prática de produção de texto, reflexão sobre os fenômenos 

linguísticos, a consciência de sua diversidade e não a simples repetição mecânica de regras; 

Possibilitar aos educandos uma melhor compreensão de textos, nos aspectos linguísticos, 

argumentativos e expressivos, para que desenvolvam a habilidade de interação; Aperfeiçoar a 

prática da escrita e da leitura em diferentes modalidades discursivas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Básica: 

ABREU, A. S. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. 8 ed. Cotia-SP: Ateliê, 2005. 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 2004.     

FERRERO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 2001. 
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Escrevendo pela nova ortografia: como usar as regras do novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa. Instituto Antônio Houaiss/Coordenação e assistência de José Carlos de Azeredo. 3. ed. 

São Paulo: Publifolha, 2009. 

ORLANDI, Eni P. O que é linguística. São Paulo: Brasiliense, 2012. Coleção Primeiros Passos. 

 

Complementar: 

CAGLIARI, L. C. Alfabetizando sem o ba-bé-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione, 1998. 

FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. 8 ed. São Paulo: Ática, 2006. 

VAL, M. da G. C. Redação e Textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

 

 

DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ementa: Fundamentos histórico-sociais e políticos. Princípios e concepções educacionais 

norteadores de enfoque didático-pedagógicos.  Currículo na educação Infantil. A instituição e o 

projeto educativo.  O papel do professor. O trabalho com as múltiplas linguagens. 

 

Objetivos 

Geral: 

Compreender os fundamentos da Educação Infantil, favorecendo a contextualização da ação 

pedagógica e a política nesse nível de ensino.  

Específicos 

Conhecer as Diretrizes Curriculares para Educação Infantil e o Referenciais Curriculares para 

Educação Infantil, analisando as orientações quanto aos conteúdos, orientações didáticas, objetivos 

e avaliação formativa; Perceber a importância da rotina na educação infantil, como processo 

formativo das crianças; Orientar ações pedagógicas que desenvolvam experiências do cuidar e 

educar como algo indissociável ao processo educativo; Planejar ações educativas para o 

desenvolvimento da criança em seus aspectos biológicos, psicológicos,  afetivos e cognitivos.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Básica: 

ARCE, Alessandra. Friedrich Froebel: o pedagogo dos jardins de infância. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2002. 

FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relato de uma professora- Rio de Janeiro. 17ª 

ed. PAZ e TERRA, 2007.  

MENESES, João G. de Carvalho. Estrutura e funcionamento da educação básica. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2002. 

Complementar: 

BRASIL, Parâmetros nacionais de qualidade para educação infantil. Brasília: MEC – Ministério 

da Educação e Cultura, 2006. 

BRASIL, Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil. Brasília: 

MEC – Ministério da Educação e Cultura, 2006. 

FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo: relato de uma professora- Rio de Janeiro. 17ª 

ed. PAZ e TERRA, 2007. 

ROSSETTI – FERREIRA, Maria Clotilde (Org.). Os fazeres na educação infantil. 6 ed. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

SAMPAIO, R. M. W. Freinet: Evolução histórica e atualidades. São Paulo: Scipione, 2002.    
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DISCIPLINA: OFICINAS PEDAGÓGICAS: MÚSICA DANÇA E TEATRO 

 

Ementa: Arte enquanto equilíbrio, percepção de espaço-tempo, som, movimento, ritmo, melodia, 

forma e a percepção objetiva ampliada, possibilitando um meio de investigação e experimentação de 

sensações anímicas que favorecerão a construção do eu, as relações interpessoais e as expressões 

criadoras.  

 

Objetivos 

Desenvolver vivências anímicas através do corpo, favorecendo o conhecimento de si e de seus 

semelhantes e as expressões criadoras. Explorar, aprofundar e utilizar as possibilidades oferecidas 

pelos materiais artísticos diversos (pincéis, giz de cera, lápis de cor, tinta, tesoura, cola, dentre 

outros); Conhecer e vivenciar várias formas de locomoção (arrastar, enrolar, engatinhar, etc) em 

situações cotidianas e em brincadeiras; Propiciar a descoberta e exploração do movimento. Conhecer 

e refletir algumas danças de diferentes culturas, épocas e estilos; Participar de jogos e brincadeiras 

musicais que exporem as qualidades dos sons: (intensidade / sons fortes e piano, suaves) – (altura / 

sons agudos e graves) – (duração / sons curtos e longos) – (timbre / diferentes tipos de sons – 

humanos, de animais, de objetos e de instrumentos musicais); Ouvir e cantar canções diversas; 

Compreender que as vivências anímicas através da música, da dança e das dramatizações favorecem 

o conhecimento de si e dos seus semelhantes, favorecendo as inter-relações pessoais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Básica: 

BRASIL – Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: arte / Secretária de 

Educação Fundamental – 2 ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2000. Acrescentei os PCN para completar 

as cinco referências. 

PIMENTA, Selma Garrido. Pedagogia e Pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo: Cortez, 

2002. 

TAVARES, M. C. G. C. Imagem corporal: Conceito e desenvolvimento. Barueri-SP: Manole, 

2003.  

 

Complementar: 

MACHADO, M. S. 300 propostas de artes visuais. 3 ed. São Paulo: Loyola, 2006. 

VEIGA, I. P. A. et. Al. Licenciatura em Pedagogia: realidades, incertezas, utopias. 2 ed. Campinas-

SP: Papirus, 2001. 

FERREIRA, M. Como usar a música na sala de aula. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 

FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. 4 ed. São Paulo: 

Scipione, 2006. 

WEILL, P. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. 61 ed. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2007.  

 

 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

Ementa: O conceito de Sociologia e de Sociologia da Educação. Os objetos e os métodos de estudo 

da Sociologia em geral e, em particular, da Sociologia da Educação. Estudo das teorias sociológicas 

clássicas (Durkheim, Weber, Comte. e Marx) e seus respectivos impactos sobre as teorias e as 

práticas pedagógicas ao longo da história da educação da civilização ocidental. 
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Objetivos 

Geral: 

Ao final do curso, o estudante deverá ser capaz de dominar, no plano teórico, as diversas concepções 

e tendências sociológicas da pedagogia e, no plano pragmático, as diferentes ações que obedecem às 

orientações dessas referidas concepções e tendências. 

Interpretar a relação educação e sociedade e educação e sociologia. Estudo sobre o tratamento teórico 

recebido pela educação no discurso sociológico dos autores clássicos das Ciências Sociais (Marx, 

Durkheim, Weber) e no discurso dos autores contemporâneos. 

 

Específicos: 

a) Contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento de uma "imaginação sociológica", que 

lhes permita "pensar sociologicamente";  

b) Contribuir, em algum sentido, para sistematizar e ampliar o conhecimento sociológico que os 

alunos já possuem; 

c) Contribuir para que os alunos possam se iniciar no estudo da educação no discurso sociológico, 

através do estudo dos três quadros teóricos mencionados, 

d) Criar condições para que os alunos, no contato com as teorias sociológicas, ao invés de fazerem 

apenas um "ensino-leitura, desvinculado do real, possam compreender as condições em que as 

mesmas foram formuladas, as contribuições que trouxeram para o estudo da relação educação 

e sociedade em sentido amplo, assim como interpretar o espaço de difusão do pensamento dos 

três autores na sociedade brasileira; 

e) Contribuir para que os alunos, no estudo desses três autores, possam ampliar o seu referencial 

teórico atual sobre a sociologia da educação, mostrando-lhes a necessidade de estarem abertos 

para o estudo de novas interpretações. 

 

Referências bibliográficas 

Básica: 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Sociologia Geral. 7 ed. São Paulo: Ática, 1999. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

TOMAZI, N. D. Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2003. 

 

Complementar: 

ALENCAR, F. et al. História da Sociedade Brasileira. 18 ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

1996.   

ALTHUSSER, L. Aparelhos Ideológicos de Estado. 9 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2001. 

CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999.  

CHINOY, E. Sociedade: uma introdução à Sociologia. 15 ed. São Paulo: Cultrix, 1999.  

FREITAG, B. Escola, Estado e Sociedade. 6 ed. São Paulo: Cortez e Moraes, 2005. 

  

 

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA II (PRÉ-ESCOLAR) 

 

EMENTA: Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de projetos de ensino envolvendo 

a prática da Educação Pré-escolar articulado à metodologia, constituindo espaço para 

interdisciplinaridade e contextualização. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL 
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Contribuir para superar a fragmentação entre as disciplinas, relacionando-as entre si e com a 

realidade, em busca de um saber significativo, por meio de um projeto integrador das várias áreas de 

conhecimento, utilizando para isso um tema gerador, nesse caso, a educação Pré-escolar, com foco 

na alfabetização. 

 

ESPECÍFICOS 

• Discutir, pensar e agir sobre o currículo, a pesquisa e a prática pedagógica dentro da educação 

Pré-escolar.  

• Contribuir para o desenvolvimento do hábito de leituras significativas para a construção da 

aprendizagem. 

• Oportunizar ações práticas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, favorecendo a 

relação teoria e prática na educação Pré-escolar. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA:  

CAGLIARI, L. C. Alfabetizando sem o ba-bé-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione, 1998. 

FERREIRO, E. Reflexão sobre Alfabetização. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2004.  

LUCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. 12. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2004.  

MACHADO, M.L.A. Pré-escola é não é escola: a busca de um caminho. 3 ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2002.  

 

COMPLEMENTAR:  

FAZENDA, Ivani C. A. (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 8.ed. Campinas: Papirus,1998.  

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 2004.  

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 200. 

BOMTEMPO, Luzia. Alfabetização com sucesso. Contagem: Oficina Editorial, 2003. 

ABUD, M. J. M. O ensino da leitura e da escrita na fase inicial da escolarização. São Paulo: EPU, 

1987. 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES II 

 

EMENTA: 

Estudos realizados extraclasse de forma independente, através de participação individual e coletiva 

em seminários, congressos, fóruns, encontros, palestras, workshop, reuniões pedagógicas, 

conferências, iniciação científica, monitoria, projetos socioeducativos e alternativos na comunidade, 

ou seja, atividades que favoreçam a atualização permanente, o enriquecimento e o exercício 

competente da ação profissional.  

 

OBJETIVOS  
•  Realizar, como prolongamento do currículo básico, uma trajetória autônoma e especifica, 

com conteúdo extracurriculares; 

• Aprofundar os conhecimentos desenvolvidos no curso; 

• Enriquecer a interação entre teoria e prática; 

• Favorecer a contextualização dos conhecimentos teóricos. 

• Favorecer o desenvolvimento da autonomia e iniciativa dos alunos 
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3º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

EMENTA: Os conceitos de alfabetização e letramento. Principais processos envolvidos no ensino 

da língua escrita. Métodos de Alfabetização.  Modos de organização do trabalho de alfabetização. 

Elaboração de material didático. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

 Capacitar os futuros pedagogos quanto a pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos sobre 

alfabetização e letramento de crianças. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Compreender os conceitos de alfabetização e letramento e sua relação. 

• Entender as capacidades linguísticas da alfabetização. 

• Conhecer e aprender a atuar em práticas de letramento com crianças. 

• Analisar os processos cognitivos no ensino da língua escrita. 

• Conhecer os métodos de alfabetização no sentido de saber discernir a melhor forma de utilizá-los, 

tendo consciência da importância que tem o trabalho do alfabetizador, trabalho esse exercido 

constantemente pelo pedagogo.  

• Analisar livro didático de alfabetização e suas múltiplas facetas e concepções de ensino, 

aprendizagem e de língua. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  

AZENHA, M. das G. Construtivismo de Piaget a Emília Ferreiro. 7 ed. São Paulo: Ática, 2002.   

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. 10 ed. São Paulo: Scipione, 2004.  

FERREIRO, E. Reflexão sobre Alfabetização. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

COMPLEMENTAR:  

ABUD, M. J. M. O ensino da leitura e da escrita na fase inicial da escolarização. São Paulo: EPU, 

1987.    

BARBOSA, J.J. Alfabetização e leitura. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1994.  

CARVALHO, M. Guia prático do alfabetizador. 4 ed. São Paulo: Ática, 2002.   

FERREIRO, E. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre, RS: Artmed, 1999.  

BOMTEMPO, Luzia. Alfabetização com sucesso. Contagem: Oficina Editorial, 2003. 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetizando sem o ba-bé-bi-bó-bú. São Paulo: Scipione, 2002.   

CARVALHO, Regina Célia de.; LIMA, Paschoal (Orgs.).  Leitura: múltiplos olhares. Campinas, 

SP: Mercado de Letras, 2005. 

KLEIMAN, Ângela.  Oficina de leitura: teoria e prática. 10 ed. Campinas-SP: Pontes, 2004.   

CHARMEUX, Eveline. Aprender a ler: vencendo o fracasso. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

 

DISCIPLINA: LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

 

EMENTA: Conceito(s) de literatura infantil. Histórico da literatura infantil. Tipos de gêneros da 

literatura infantil. Características do livro infantil. A ideologia nos livros infantis. Adequação do livro 
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infantil Às características etárias e psicológicas das crianças. Contos de fadas tradicionais e modernos.  

A poesia para crianças. O teatro para crianças. O cinema para crianças. 

 

OBJETIVOS: 

• Identificar e desmistificar ideologias dominantes das histórias infanto-juvenis 

• Capacitar o futuro pedagogo para o tratamento crítico das histórias lidas, contadas e 

dramatizadas 

• Despertar o prazer do lúdico, a fantasia e os mundos imaginados  

• Contribuir para a manutenção do gosto pela leitura, para a compreensão de textos e para a 

interpretação dos fatos, bem como para a análise e para a recriação das histórias. 

• Analisar as histórias e descobrir os valores e arquétipos que transmitem e, ao mesmo tempo, 

preparar o trabalho dessas histórias com os alunos 

• Produzir histórias para crianças a partir de objetivos estabelecidos e utilizando materiais 

variados. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  

BOSI, Alfredo (org.) O conto brasileiro contemporâneo 14.ed. São Paulo: Cultrix, 2002. 

CÂNDIDO, A. e CASTELHO, J. A. Presença da literatura brasileira. 12ª ed., São Paulo: Difel, 2001. 

COELHO, Nelly Novais (Org). Criança feliz: cantos e contos. São Paulo: Loyola, 2002.  

 

COMPLEMENTAR: 

FARIA, Maria Alice. Como usar a literatura infantil na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004. 

GALLO, José Eduardo.  A criatividade com a literatura infanto-juvenil. São Paulo: Arte e Ciência, 

2000.  

JOSÉ, Ganymedes. Amarelinho. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2002.  

LISPECTOR, Clarice. O mistério do coelho pensante. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.  

 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA I 

 

EMENTA: A realidade da educação especial e da inclusão escolar inserida dentro de um contexto 

maior de integração dos grupos minoritários dentro da sociedade traz a necessidade que o educador 

conheça, dentro de sua formação a evolução e como se dá atualmente este processo. Deve-se buscar 

desenvolver uma visão crítica sobre o tema inclusão conhecendo a realidade do portador de 

necessidades especiais sendo que para isto é de fundamental importância compreender quem são, 

como vivem e quais são as suas características desta forma rompe-se barreiras e diminui os 

preconceitos. 

 

OBJETIVOS: 

• Buscar a construção de conhecimentos e uma visão crítica do que é a educação especial e a 

inclusão; 

• Conhecer a realidade da inclusão no Brasil e no mundo; 

• Conhecer os principais entraves que dificultam a inclusão; 

• Instrumentalizar o aluno no conhecimento dos principais perfis que caracterizam aqueles que 

necessitam e usufruem da educação especial; 

• Traçar formas de intervenção e promoção da inclusão; 

• Romper estereótipos e preconceitos a respeito da educação inclusiva. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA:  

ABUD, M. J. M. O ensino da leitura e da escrita na fase inicial da escolarização. São Paulo: 

EPU, 1987.   

JOSÉ, E. A; COELHO, M. T. Problemas de Aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002 

PADILHA, A. M. L. Práticas pedagógicas na educação especial. Campinas-SP: Atores 

Associados, 2001.      

 

COMPLEMENTAR:  
MACHADO, Adriana Marcondes. Crianças de classe especial: efeitos dos encontros entre saúde e 

educação. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994.  

MASSINI. E. F. S. Do sentido... Pelos sentidos... Para os sentidos. Vetor Editora, 2002. 

MITTLER, P. Educação Inclusiva: contextos sociais. Artmed:2003 

RAIÇA, D. & OLIVEIRA, M. T. B. A educação especial do deficiente mental. São Paulo: EPU, 

1990.      

PAIM, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. 4 ed. Porto Alegre-RS: 

Artes Médicas, 1992.     

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
 

EMENTA: Filosofia e Filosofia da Educação. Pressupostos filosóficos que fundamentam as concepções 

de educação. O homem e suas relações com o mundo. A articulação das reflexões filosóficas com os 

avanços científicos nas áreas que são objeto de estudo do curso. A explicitação dos pressupostos dos atos 

de educar, ensinar e apreender em relação às situações de transformação cultural da sociedade. A Práxis 

educativa contemporânea. O conceito de Filosofia e de Filosofia da Educação. Os diversos campos do 

conhecimento filosófico e a sua relação com a Pedagogia. Os principais períodos históricos da 

Filosofia (Filosofia Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea) e seus respectivos impactos sobre 

as teorias e as práticas pedagógicas ao longo da história da educação da civilização ocidental. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

 Ao final do curso, o estudante deverá ser capaz de dominar, no plano teórico, as diversas concepções 

e tendências filosóficas da pedagogia e, no plano pragmático, as diferentes ações que obedecem às 

orientações dessas referidas concepções e tendências. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Compreender a íntima conexão entre Filosofia e Educação;  

• Refletir acerca da importância do estudo de Filosofia e da Filosofia da Educação para a 

formação do educador e a necessidade do conhecimento filosófico na prática educativa;  

• Expandir a reflexão acerca do conhecimento filosófico nas concepções educativas dialéticas;  

• Identificar os pressupostos filosóficos que fundamentam as várias teorias e práticas 

pedagógicas;  

• Incentivar o futuro educador, a partir da reflexão-ação, a uma práxis pedagógica libertadora. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  

ARANHA, Maria L. de A. Filosofando: uma introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2003. 
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MONDIN, Battista. Curso de Filosofia. V. 2. São Paulo: Paulus, 2006.    

PRADO JUNIOR, Caio. O que é filosofia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
 

COMPLEMENTAR:  

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2005.  

FREIRE, Paulo. Conscientização - teoria e prática da libertação. 3ed. São Paulo: Moraes, 1980. 

______. Medo e ousadia: o cotidiano do professor, em coautoria com Ira Shor. 2ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1987.  

______. Pedagogia do oprimido. 17ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  

______. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.  

______. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1992. 

GHIRALDELLI JR., P. (org.). Estilos em Filosofia da Educação. Rio de Janeiro: DP & A, 2000.   

JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionário básico da filosofia. 3 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1999.  

PILETTI, C. Filosofia da Educação. 7 ed. São Paulo: Ática, 1995.   

SEVERINO, A. J. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1994.   

TEIXEIRA, A. Pequena Introdução à Filosofia da Educação: A Escola Progressiva ou, a 

Transformação da Escola. 6 ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2000 

 

 

DISCIPLINA: ÉTICA, CIDADANIA E DIVERSIDADE 

 

EMENTA: O estudo de questões ligadas a Ética, Cidadania, Pluralidade Cultural e Direitos 

Humanos, e a vinculação de todos esses temas à Educação. O estudo dos valores que formam a 

consciência para a Cidadania e que são veiculados através da atividade educacional. Os diversos 

paradigmas éticos e políticos que nortearam a Pedagogia em sua tarefa de formação para a Cidadania 

ao longo da história da civilização ocidental. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Desenvolver a prática reflexiva e participativa como estratégia para superação de exclusões sociais, 

étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras, dentro e fora da Escola. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Discutir de forma reflexiva e crítica sobre a importância do trabalho educativo sobre os temas 

transversais, os impactos que o desconhecimento e a desvalorização desses temas causam na 

sociedade, considerando as situações-problemas que surgem na escola como ponto de partida. 

 Respeitar as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras. 

 Estudar as relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, cidadania, sustentabilidade, 

entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea. 

 Avaliar, criar e usar textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira. 

 Compreender a vinculação teórica e prática entre os termos: Ética, Cidadania, Diversidade e 

Educação, como requisito indispensável para a formação de um pedagogo com consciência 

crítica. 

 Conhecer os direitos e deveres da criança e exercitar atitudes favoráveis ao exercício da 

cidadania. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA:  

BRASIL – Ministério da Educação. Secretária de Educação Fundamental Parâmetros 

Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais: ética / - 2 ed. - Rio de Janeiro: DP & 

A, 2000.  

BRASIL – Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: pluralidade cultural, orientação sexual. Brasília: MEC/SEF, 1997. 164p 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 7ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. 

Disponível em: 

<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/785/estatuto_crianca_adolescente_7ed.pdf> 

Acesso em: 20/05/2013. 

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d'Água, 

2009. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido, Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

INCONTRI, Dora.  Pestalozzi: Educação e ética. São Paulo: Scipione, 1997. 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

 

COMPLEMENTAR:  

APLLE, M. W. Política cultural e educação. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

ARROYO, M. G. (Org).  Da escola carente a escola possível. 6 ed. São Paulo: Loyola, 2003.   

<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/josesergio/jose_sergio_dh_formesc_esfera_publica.pdf

> Acesso em: 20/05/2013. 

PIMENTA, Solange Maria (Org.); CORRÊA, Maria Laetita (Org.). Gestão, trabalho e cidadania: 

novas articulações. Belo Horizonte: Autêntica 2001.  

SANTOS, Clóvis Roberto dos. Ética, Moral e Competência dos Profissionais da Educação. São 

Paulo: AVERCAMP.  2006.  

 

 

 

DISCIPLINA: GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR 

 

EMENTA: Gestão de instituições escolares; fundamentos de gestão participativa; as relações 

participativas de poder na escola e sua articulação com as relações políticas, técnicas e humanas no 

plano social mais amplo, as novas formas de organização do trabalho pedagógico, em busca das 

competências e das possibilidades de mudanças do cotidiano escolar e seu fazer pedagógico. 

 

OBJETIVOS: 

• Compreender o conceito de gestão da educação gestão escolar democrática 

• Compreender a gestão e a organização do Ensino no Brasil. 

• Conhecer o contexto das relações de poder na escola e sua articulação com as formas de 

organização do trabalho pedagógico. 

• Reconhecer a Gestão Escolar Democrática como garantia de uma liderança educacional 

eficiente, aliada a uma competência técnico organizacional e humana.  

• Analisar a prática da gestão escolar numa perspectiva crítica. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA:  

PIMENTA, S. G. Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002.  

LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São 

Paulo: Loyola, 2003.  

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e Pedagogos, para quê? 6 ed. São Paulo: Cortez, 2002. SAVIANI, D. 

Política e Educação no Brasil: o papel do Congresso Nacional na legislação do ensino. 5 ed. 

Campinas-SP: Autores Associados, 2002.  

LIMA, A. B. (Org.). PPP: Participação, Gestão e Qualidade da Educação. Uberlândia: Assis Editora, 

2015. 128 p. 

LIMA, A. B. (Org.). PPP: Participação, Gestão e Qualidade da Educação II. Uberlândia: Assis 

Editora, 2015. 128 p. 

COMPLEMENTAR:  
FREITAS, L. C. Crítica da Organização do trabalho pedagógico e da didática. 6 ed. Campinas-

SP: Papirus, 2003.  

GARCIA, W. Administração Educacional em crise. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001.   

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e Pedagogos, para quê? 6 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

VEIGA, I. P. A; RESENDE, L. M. G. Escola: espaço do projeto político-pedagógico. 7 ed. São Paulo: 

Papirus, 2003.   

VEIGA, I. P. A. Projeto Político pedagógico na escola: uma construção possível. 16 ed. Campinas-

SP: Papirus, 2003. 

 

 

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA III (ANOS INICIAIS) 

 

EMENTA: Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de projetos de ensino envolvendo 

a prática pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental articulado à metodologia, constituindo 

espaço para interdisciplinaridade e contextualização. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL:  

Contribuir para superar a fragmentação entre as disciplinas, relacionando-as entre si e com a 

realidade, em busca de um saber significativo, por meio de um projeto integrador das várias áreas de 

conhecimento, utilizando para isso um tema gerador, nesse caso, anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Oportunizar a vivência do processo ensino aprendizagem desenvolvido de forma interdisciplinar. 

• Colaborar no desenvolvimento do saber contextualizado e significado, através do 

desenvolvimento de ações práticas que dão sentido ao saber teórico discutido na sala de aula. 

• Discutir, pensar e agir sobre o currículo, a pesquisa e a prática pedagógica dentro dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

• Contribuir para o fortalecimento da investigação científica na graduação. 

• Oportunizar ações práticas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, favorecendo a 

relação teoria e prática nos anos iniciais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  
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BORDENAVE, J. D. Estratégias de ensino-aprendizagem. 25 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2004.  

BRASIL. MEC. Objetivos de aprendizagem: uma proposta de recurso pedagógico. Brasília: MEC, 

2007. 

FARIA M. A. O jornal na sala de aula. 13 ed. São Paulo: Contexto, 2004. 

LUCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. 12.ed. Petrópolis: 

Vozes,2004.  

 

COMPLEMENTAR:  

FAZENDA, Ivani C. A. (Org.). Didática e interdisciplinaridade.8.ed. Campinas: Papirus,1998.  

CHEN, Jie-Qi. Utilizando as competências das crianças. Porto Alegre: Artmed, 2001.   

CARVALHO, Regina Célia de.; LIMA, Paschoal (Orgs.).  Leitura: múltiplos olhares. Campinas, 

SP: Mercado de Letras, 2005. 

CHARMEUX, Eveline. Aprender a ler: vencendo o fracasso. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2000.   

GALLO, José Eduardo.  A criatividade com a literatura infanto-juvenil. São Paulo: Arte e Ciência, 

2000.  

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª Séries. 

Brasília: MEC/SEF, 1997. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky - Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico. São Paulo: Scipione, 1997. 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES III 

 

EMENTA: 

Estudos realizados extraclasse de forma independente, através de participação individual e coletiva 

em seminários, congressos, fóruns, encontros, palestras, workshop, reuniões pedagógicas, 

conferências, iniciação científica, monitoria, projetos socioeducativos e alternativos na comunidade, 

ou seja, atividades que favoreçam a atualização permanente, o enriquecimento e o exercício 

competente da ação profissional.  

 

OBJETIVOS  
•  Realizar, como prolongamento do currículo básico, uma trajetória autônoma e especifica, 

com conteúdos extracurriculares; 

• Aprofundar os conhecimentos desenvolvidos no curso; 

• Enriquecer a interação entre teoria e prática; 

• Favorecer a contextualização dos conhecimentos teóricos. 

• Favorecer o desenvolvimento da autonomia e iniciativa dos alunos 
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4º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA I 

 

EMENTA: Estudo das teorias da aprendizagem da matemática, como subsídio para a prática em sala 

de aula. Estudo do conteúdo programático da matemática nas séries iniciais, dos objetivos desses 

conteúdos e de suas diferentes abordagens. Análise do papel do conhecimento matemático para as 

demais áreas curriculares. Planejamento e desenvolvimento de atividades e materiais de ensino 

específicos na área de matemática. 

 

OBJETIVOS 

GERAL: Proporcionar aos estudantes do Curso de Pedagogia, futuros professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, o conhecimento necessário dos conteúdos de matemática a serem ensinados 

nesses anos; Proporcionar também os conhecimentos teórico-práticos à sua atuação na docência de 

matemática nesse nível, por meio do estudo de pesquisas nesse âmbito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Promover reflexões sobre os processos pedagógicos envolvidos no ensino da matemática e das 

diferentes metodologias e abordagens do conteúdo matemático, tendo em vista a compreensão desses 

processos e a busca de formas mais adequadas de ensinar;  

- Por meio de abordagens diversificadas, buscar desenvolver nos graduandos uma relação favorável 

com a matemática para que possam refletir este gosto quando estiverem atuando na escola;  

- Desenvolver com os graduandos materiais didáticos adequados e interessantes ao ensino da 

Matemática nos anos iniciais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  

BRASIL – Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática/Secretaria de 

Educação Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2000.   

CARVALHO, D. L. de. Metodologia do Ensino da Matemática. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1994.   

RABELO, E. H. Textos matemáticos: produção, interpretação e resolução de problemas. 3 ed. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2002.    

 

COMPLEMENTAR:  

DÁMBROSIO, U. Educação Matemática: da teoria à prática. 10 ed. Campinas-SP: Papirus, 2003.   

KAMII, Constance. A criança e o número. São Paulo: Papirus, 2003. 

ROSA NETO, E. Didática da Matemática. 11 ed. São Paulo: Ática, 2003. 

SCHLIEMANN, Ana lúcia Dias. Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 2001. 

GRASSESCHI, Maria Cecília C. PROMAT 3: projetos oficina de matemática. São Paulo: FTD, 

1995. 

 

DISCIPLINA: DIDÁTICA I: TEORIA 

 

EMENTA: Introdução aos estudos da Educação: as diferentes concepções de educação.  O que é 

didática? Didática numa perspectiva histórica da Educação. Analisar as tendências pedagógicas em 

sua multidimensão, dando ao educando condição de estudar as variáveis que fazem parte do processo 

educacional, possibilitando-lhe a leitura, interpretação, e posicionamento frente à realidade: 

concepção de homem, de mundo, de conhecimento, de professor-aluno, de ensino-aprendizagem. 
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Análise do contexto da instituição escolar, seu espaço político, sua estrutura e sua dinâmica de 

funcionamento. Planejamento e suas dimensões. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Compreender a Didática como disciplina nuclear na formação do professor responsável por desenvolver uma 

concepção crítica acerca da prática pedagógica escolar e da atuação docente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Refletir sobre o processo educacional, destacando a importância da didática na prática 

pedagógica.  

 Perceber a relação entre Educação, Didática e Pedagogia.  

 Diferenciar, interpretar e posicionar-se em relação às diferentes abordagens didáticas. 

 Estudar as relações de sala de aula a partir das teorias que enfocam o processo de ensino-

aprendizagem e o desenvolvimento didático-pedagógico, com suas bases epistemológicas, 

visando a criação das possibilidades de elaborar e executar propostas curriculares, 

planejamentos, recursos didáticos e sistema de avaliação no fazer escolar. 

 Compreender a importância do planejamento para um ensino eficaz. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  

COMENIUS. Didática Magna. Tradução Ivone Castillo Benedetti. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.   

VEIGA, I. P. A. (org) Didática: o ensino e suas relações. 7 ed. São Paulo: Papirus, 2003.  

 

COMPLEMENTAR:  

FREITAS, L. C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 6 ed. São Paulo: 

Papirus, 2003.   

HAYDT, R. C. C. Curso de Didática Geral. 7 ed. São Paulo: Ática, 2001.  

OLIVEIRA, M. R. N. S. A reconstrução da didática: elementos teórico-metodológicos. 4 ed. 

Campinas-SP: Papirus, 2002.  

ROMÃO, J. E. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. 5 ed. São Paulo: Cortez: 2003.   

RESENDE, L. M. G; VEIGA, I. P. A. (Org). Escola: espaço do projeto político-pedagógico. 7 ed. 

São Paulo: Papirus, 2003.   

VEIGA, I. P. A. (Org).  Repensando a didática. 19 ed. São Paulo: Papirus, 2002. 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

EMENTA: A ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas. A educação 

ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades 

do ensino formal. As Políticas Nacionais de Educação Ambiental como responsabilidade de todos. 

Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e sociedade. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 
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 Ressaltar a importância da formação da consciência ética na escola e nas organizações com relação 

à responsabilidade social e ambiental. 

 

ESPECÍFICOS: 

• Analisar como as informações sobre responsabilidade social são apresentadas à sociedade; 

• Tratamento da Educação Ambiental de forma transversal na plataforma curricular, 

• Analisar a obrigatoriedade da abordagem da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades 

ensino. 

• Entender a responsabilidade social em suas múltiplas dimensões. 

• Discutir impactos da responsabilidade social nas escolas, organizações e sociedade. 

• Apresentar práticas de responsabilidade social no contexto educacional, político e cultural. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  

BURSZTYN, Mareei (org.). Ciência, ética e sustentabilidade: desafios ao novo século. São 

Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001.  

DREW, David. 1998. Processos Interativos Homem - Meio Ambiente. Rj. ed. Bertrand Brasil. 4ª 

edição.  

SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

 

COMPLEMENTAR:  

DA MATA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? São Paulo: Rocco, 1984.  

LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. Dispõe sobre as Políticas Nacionais de Educação 

Ambiental e de Meio Ambiente. 

FRIGOTTO, Gaudêncio.  A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações 

entre educação e estrutura econômico-social e capitalista. São Paulo: Cortez, 2001. LOWY, Michael. 

Ideologias e ciências sociais: elementos para uma análise marxista. 15 ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012 (*) Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio ou da educação. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA II 

 

EMENTA: A educação especial, o ensino regular e o atendimento educacional especializado a partir 

da política nacional de educação inclusiva e os projetos políticos pedagógicos. Possibilidades, limites, 

aprendizagem e autonomia do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Habilidades didático-pedagógicas e metodológicas para a educação 

especial procurando definir perfis e características de desenvolvimento, bem como ações de 

intervenção. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL:  

Compreender e discutir as concepções atuais sobre as dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem, os distúrbios de aprendizagem, as deficiências e as possibilidades educativas numa 

proposta inclusiva;  

Compreender e discutir as concepções atuais sobre as dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem, os distúrbios de aprendizagem, as deficiências e as possibilidades educativas numa 

proposta inclusiva. 
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ESPECÍFICOS: 
• Discutir criticamente o planejamento da prática educativa para que o currículo contemple 

adequações necessárias para o atendimento das diferenças 

• Instrumentalizar-se para o trabalho pedagógico com as diferenças, objetivando a adoção de uma 

prática inclusiva de ações intencionais e éticas, vislumbrando a permanência do educando com 

deficiência, com Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação no 

espaço escolar com qualidade e acesso ao conhecimento. 

• Refletir criticamente sobre a qualidade das intervenções em relação aos conteúdos a serem 

abordados, com vista ao atendimento das aprendizagens diferenciadas;  

• Conhecer as políticas públicas vigentes, de âmbito internacional e nacional, de maneira a contribuir 

na qualificação das práticas pedagógicas.  

• Identificar as adaptações curriculares necessárias aos alunos público-alvo da Educação Especial 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

BÁSICA:  

BRASIL. Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Ministério da Educação/ Secretaria 

de Educação Especial. 2007. Acesso em 29/julho de 2016. 

PADILHA, A. M. L. Práticas pedagógicas na educação especial. Campinas-SP: Atores Associados, 

2001.     

PAIM, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. 4 ed. Porto Alegre-RS: Artes 

Médicas, 1992. 

 

COMPLEMENTAR:  

DUK, C. Educar na Diversidade: material de formação docente. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria da Educação Especial, 2005. 

FAULSTICH, E. L. de J., et. al. Ensino de Língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática 

pedagógica. Vol 1, Brasília: MEC, 2004. 

MASSINI, E. F. S. Do Sentido... Pelos Sentidos... Para os Sentidos. Vetor Editora 2002 

MITTER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: 

Artes Médicas Sul, 1999. 

 

DISCIPLINA: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

EMENTA: Políticas da educação básica: estrutura e funcionamento, formas de intervenção do estado 

no sistema educacional, políticas educacionais da educação básica, legislação de ensino e 

planejamento. Leis educacionais e gerais em seus princípios e fundamentos da estrutura e 

funcionamento do ensino regular e especial, numa visão dialética e crítica com abordagem histórica, 

sociológica e filosófica. 

 

OBJETIVOS: 

 Compreender criticamente o sistema brasileiro de Educação e a dinâmica de funcionamento 

de Estado, enquanto aparelho ideológico, que regulamenta as políticas sociais; 

 Perceber a sociedade como espaço de relações sociais, que gera direitos civis e cidadania; 

 Conhecer a influência das transformações políticas e sociais que desencadearam o processo 

de democratização do ensino, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394 

de 1996) e do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 13.005 de 2014). 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA:  
BRZEZINSKI, I. (et. al.). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 4ª ed., São Paulo: 

Cortez, 2000. 

SAVIANI, D. Política e Educação no Brasil: o papel do Congresso Nacional na legislação do 

ensino. 5 ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2002. 

VEIGA, I. P. A. Projeto Político-pedagógico: uma construção coletiva. In: VEIGA, I. P. A. Projeto 

Político. 16 ed. Campinas-SP: Papirus, 2003.    

VEIGA, I. P. A. Projeto Político-Pedagógico na escola: uma construção possível. In: VEIGA, I. P. 

A. Projeto Político. 16 ed. Campinas-SP: Papirus, 2003.    

 

COMPLEMENTAR:  

ALVES, N. (org.). Formação de Professores: pensar e fazer. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2002.   

GARCIA, W. Administração Educacional em crise. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001.  

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 

São Paulo: Loyola, 2003. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei n.º 9.394 de 20.12.1996 (Lei Darcy Ribeiro). Plano 

Nacional de Educação: Lei n.º 10.172 de 10 de janeiro de 2001 e legislação correlata e complementar. 

3ª ed. revista, atualizada, ampliada, Bauru-SP: EDIPRO, 2006. (Série Legislação).  

VEIGA, I. P. A; RESENDE, L. M. G. Escola: espaço do projeto político-pedagógico. 7 ed. São Paulo: 

Papirus, 2003.  

WARDE, M. J; HADDAD, S. (org.). O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

 

 

DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ementa: Estudo da Língua Portuguesa e da Literatura Brasileira, nas práticas de leitura e de 

Literatura. Métodos de Ensino. Linguagem Oral e escrita. Produção de textos. O sentido das palavras: 

denotação e conotação; Tipos de Ensino; Coerência e Coesão textuais. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

 Compreender as especificidades da produção de textos, inter-relacionados ao desenvolvimento de 

amplas reflexões analítico-criticas com vistas à formação de bons escritores e leitores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Refletir sobre o ensino da Língua Portuguesa e da Literatura infanto-juvenil nas escolas 

 Conhecer as diversas variações linguísticas, de modo a dominar não somente as variações 

padronizadas, mas, também as variações que ainda não foram padronizadas. 

 Preparar-se para utilizar as diversas variantes linguísticas no ensino de Língua Portuguesa. 

 Produzir textos de diversas tipologias e gêneros 

 Preparar atividades de Língua Portuguesa que poderão ser futuramente aplicadas em 

classe 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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BÁSICA:  

Escrevendo pela nova ortografia: como usar as regras do novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa. Instituto Antônio Houaiss/Coordenação e assistência de José Carlos de Azeredo. 3. ed. 

São Paulo: Publifolha, 2009. 

FERREIRO, E. Reflexões sobre Alfabetização. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2004.  

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. 9 ed. Campinas, SP: Pontes, 2002. 

SUASSUNA, L. Ensino de Língua Portuguesa: uma abordagem pragmática. 6 ed. Campinas-SP: 

Papirus, 2003.   

 

COMPLEMENTAR:  

BRITO, E. V. (org); MATTOS, J..M. de; PISCIOTTA, H. PCNs de Língua Portuguesa: a prática 

em sala de aula. São Paulo: Arte & Ciência, 2003.   

CARVALHO, M. Guia prático do alfabetizador. 4 ed. São Paulo: Ática, 2002.   

JOBIM E SOUZA, S. Infância e Linguagem: Bakhtin, Vygostsky e Benjamim. 7 ed. Campinas-SP: 

Papirus, 2003. 

TRAVAGLIA, L. C.; ARAÚJO, M. H. S. et ALVINI PINTO, M. T. Metodologia e prática de ensino 

da Língua Portuguesa. 3 ed. Uberlândia-MG: EDUFU, 1995. 

 

 

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV (EDUCAÇÃO ESPECIAL) 

 

EMENTA: Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de projetos de ensino envolvendo 

a prática da Educação Especial articulado à metodologia, constituindo espaço para 

interdisciplinaridade e contextualização. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Contribuir para superar a fragmentação entre as disciplinas, relacionando-as entre si e com a 

realidade, em busca de um saber significativo, por meio de um projeto integrador das várias áreas de 

conhecimento, utilizando para isso um tema gerador, nesse caso, a Educação Especial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Oportunizar a vivência do processo ensino aprendizagem desenvolvido de forma 

interdisciplinar. 

 Colaborar no desenvolvimento do saber contextualizado e significado, através do 

desenvolvimento de ações práticas que dão sentido ao saber teórico discutido na sala de 

aula. 

 Discutir, pensar e agir sobre o currículo, a pesquisa e a prática pedagógica dentro da 

Educação Especial. 

 Contribuir para o fortalecimento da investigação científica na graduação. 

 Oportunizar ações práticas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, favorecendo a 

relação teoria e prática na Educação Especial. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BÁSICA:  

FAULSTICH, E. L. de J., et. al. Ensino de Língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática 

pedagógica. Vol 1, Brasília: MEC, 2004. 
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PADILHA, A. M. L. Práticas pedagógicas na educação especial. Campinas-SP: Atores Associados, 

2001.     

PAIM, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. 4 ed. Porto Alegre-RS: Artes 

Médicas, 1992. 

 

COMPLEMENTAR:  

MACHADO, Adriana Marcondes. Crianças de classe especial: efeitos dos encontros entre saúde e 

educação. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994. 

MITTLER, P. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre-RS: Artmed, 2003.  

BAPTISTA, Cláudia R.; BOSA, Cleonice. Autismo e Educação: reflexões e propostas de 

intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: 

Artes Médicas Sul, 1999.      

WERNECK, C. Ninguém mais vai ser bonzinho na sociedade inclusiva. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

WVA, 2000.  

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 

 

EMENTA: Estudos realizados extraclasse de forma independente, através de participação individual 

e coletiva em seminários, congressos, fóruns, encontros, palestras, workshop, reuniões pedagógicas, 

conferências, iniciação científica, monitoria, projetos socioeducativos e alternativos na comunidade, 

ou seja, atividades que favoreçam a atualização permanente, o enriquecimento e o exercício 

competente da ação profissional.  

 

OBJETIVOS  

• Realizar, como prolongamento do currículo básico, uma trajetória autônoma e especifica, com 

conteúdos extracurriculares; 

• Aprofundar os conhecimentos desenvolvidos no curso; 

• Enriquecer a interação entre teoria e prática; 

• Favorecer a contextualização dos conhecimentos teóricos. 

• Favorecer o desenvolvimento da autonomia e iniciativa dos alunos 
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5º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: DIDÁTICA II: PRÁTICA 

 

EMENTA: As tendências pedagógicas na prática escolar. As abordagens do processo ensino-

aprendizagem. O movimento construtivista na Educação: pressupostos teóricos, construtivismo e a 

prática escolar. A Escola Fundamental e a construção do conhecimento. Abordagem teórica e prática 

da sala de aula: espaço para a construção do conhecimento, interações sociais e conflitos. Autoridade 

e autoritarismo na prática docente. A questão da disciplina na sala de aula. A organização do trabalho 

docente. Interdisciplinaridade e contextualização. A importância da Didática na formação do 

professor e na construção da identidade do docente. Os elementos fundamentais do processo 

educativo e a construção de planos de ensino. Compreensão da função da Didática como elemento 

organizador de fatores que influem no processo de ensino e aprendizagem. Elaboração do Plano de 

Ensino. Visão crítica do papel do Planejamento na dinâmica da construção do conhecimento pelo 

educador. 

 

OBJETIVOS:  

. Debater sobre o papel social da escola, o papel do professor e a sua profissionalização no contexto 

histórico e social atual, proporcionando uma reflexão sobre posturas e valores de uma ação sócio 

profissional crítica e transformadora. 

. Desenvolver o pensamento crítico reflexivo como meio de buscar respostas aos limites encontrados 

no cotidiano escolar, produzindo novos conhecimentos e novas propostas pedagógicas. 

. Contribuir para que o professor tome consciência de sua responsabilidade social no sentido da 

democratização do ensino de qualidade em nosso país. 

. Oferecer subsídios teóricos para o trabalho de sala de aula, enfatizando os aspectos internos e 

externos que interferem      no processo de ensino-aprendizagem. 

.  Problematizar a prática de planejamento escolar, à luz de uma pedagogia progressista. 

. Refletir criticamente sobre o papel da didática na formação do educador. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA: 

BRZENZINSKI, I. Pedagogia, Pedagogos e Formação de Professores: busca e movimento. 5 ed. 

Campinas-SP: Papirus, 2004. 

LARA, T. A. A escola que não tive... O professor que não fui. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

VEIGA, I. P. (org.). Didática: o ensino e suas relações. 7 ed. Campinas: Papirus, 2003. 
 

COMPLEMENTAR: 
DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 2003. 

LUCHESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, Autores Associados, 1994. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia- saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 2002. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo, Cortez, 2003. 

 

 

DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA II 

   

EMENTA: Estudo das teorias da aprendizagem da matemática, como subsídio para a prática em sala 

de aula. Estudo do conteúdo programático da matemática nas séries iniciais, dos objetivos desses 

conteúdos e de suas diferentes abordagens. Análise do papel do conhecimento matemático para as 
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demais áreas curriculares. Planejamento e desenvolvimento de atividades e materiais de ensino 

específicos na área de matemática. 

 

OBJETIVOS:  

Proporcionar aos estudantes do Curso de Pedagogia, futuros professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o conhecimento necessário dos conteúdos de matemática a serem ensinados nesses 

anos; Proporcionar também os conhecimentos teórico-práticos à sua atuação na docência de 

matemática nesse nível, por meio do estudo de pesquisas nesse âmbito; Promover reflexões sobre os 

processos pedagógicos envolvidos no ensino da matemática e das diferentes metodologias e 

abordagens do conteúdo matemático, tendo em vista a compreensão desses processos e a busca de 

formas mais adequadas de ensinar; Por meio de abordagens diversificadas buscar desenvolver nos 

graduandos uma relação favorável com a matemática para que possam refletir este gosto quando 

estiverem atuando na escola; Desenvolver com os graduandos materiais didáticos adequados e 

interessantes ao ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

BÁSICA:  

BRASIL – Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática/Secretaria de 

Educação Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP & A, 2000.   

CARVALHO, D. L. de. Metodologia do Ensino da Matemática. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1994.   

RABELO, E. H. Textos matemáticos: produção, interpretação e resolução de problemas. 3 ed. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2002.    

 

COMPLEMENTAR:  

KAMII, Constance. A criança e o número. São Paulo: Papirus, 2003. 

ROSA NETO, E. Didática da Matemática. 11 ed. São Paulo: Ática, 2003. 

SCHLIEMANN, Ana lúcia Dias. Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 2001. 

GRASSESCHI, Maria Cecília C. PROMAT 3: projetos oficina de matemática. São Paulo: FTD, 

1995. 

 

 

DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS  

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
EMENTA: Estudo das concepções de ciência: ciência e conhecimento, ciência e sociedade, ciência 

e educação. Reflexão sobre as transformações produzidas pelo homem na sociedade e os impactos 

dessa interferência. Papel do ensino de ciências nas séries iniciais e suas inter-relações com os demais 

componentes curriculares. Conhecimentos, conteúdos e processos didático, pedagógicos e 

metodológicos essenciais ao ensino de ciências. 

 

OBJETIVOS: 
- Identificar as diferentes metodologias de ensino das Ciências Naturais nos anos iniciais.  

- Possibilitar conhecimentos de conteúdos e processos didáticos fundamentais ao ensino de Ciências 

que primem pela formação de cidadãos aptos a atuar na sociedade tecnológica moderna com visão 

crítica e participativa.  

- Conhecer as etapas do processo de ensino e aprendizagem em Ciências, para definir objetivos, 

conteúdos, métodos de ensino e avaliação adequados às condições da realidade escolar e dos alunos.  

- Estimular a leitura crítica acerca dos assuntos em destaque em Ciências.  

- Promover a interdisciplinaridade entre disciplinas correlatas. 
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA:  

ASTOLFI, J. P. & DEVELAY, M. A Didática das Ciências. 8 ed. Campinas-SP: Papirus, 2003.  

BRASIL – Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais/ 

Secretaria de Educação Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 

 

COMPLEMENTAR:  

ALVARENGA, G. P. de. Ciências Integradas. Belo Horizonte: Dimensão, 2000. 

CARDOSO, A. M. de S. Ciências: da escola para a vida. São Paulo: Lê 1996.  

MORAES, R. Ciência para as Séries Iniciais e Alfabetização. 2 ed. Porto Alegre-RS: Sagra-dDC 

Luzzatto, 1995.  

OLIVEIRA, N. R. de. Ciências: descobrindo o ambiente. Belo Horizonte: Formato Editorial, 1991.  

PRETTO, N. De L.  A ciência nos livros didáticos. Campinas-SP: UNICAMP, 1985. 

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de Biologia. 4 ed. São Paulo, SP: EDUSP, 2008. 197 p. 

 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA 

 

EMENTA: A disciplina contempla o estudo das dificuldades de aprendizagem e a intervenção 

psicopedagógica como função preventiva, identificatória e ressignificativa dos fatores cognitivos, 

afetivos, emocionais, sociais, sensoriais e perceptivos das dificuldades de aprendizagem que causam 

a repetência, (multi) repetência e/ou evasão escolar. 

 

OBJETIVOS: 

- Identificar e compreender as dimensões presentes no processo de aprendizagem: dimensão - 

biológica, dimensão cognitiva e dimensão sociocultural. 

- Compreender as condições internas e externas da aprendizagem. 

- Elaborar diagnósticos referentes aos problemas de aprendizagem. 

- Fornecer orientações terapêuticas consonantes aos problemas de aprendizagem. 

- Compreender o processo de aprendizagem como processo e função. 

- Identificar a importância do simbolismo e da afetividade no ato de aprender. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA:  

BEE, Helen. A criança em desenvolvimento . Porto Alegre: Artmed, 2011 

CLOUTIER, Richard; DRAPEAU, Sylvie. Psicologia da adolescência. Petropólis, RJ: Vozes, 2012.  

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. Porto Alegre: McGraw-

Hill do Brasil Ltda., 2013.  

COMPLEMENTAR: 

CARRARA, Kester (Org.); SPEYER, Anne Marie. Introdução à psicologia da educação: seis 

abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004. (4 livros) 

COLL, César (Org.); PALACIOS, Jesús (Org.); MARCHESI, Álvaro (Org.). Desenvolvimento 

psicológico e educação: psicologia evolutiva. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1995.  

GOULART, Iris Barbosa. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e aplicações à prática 

pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1995.  
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OLIVEIRA, Marta Kohl de (Org.); SOUZA, Denise Trento R. (Org.); REGO, Teresa Cristina 

(Org.). Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002. 

PATTO, Maria Helena Souza (Org.). Introdução à psicologia escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

1997. 

 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

 

EMENTA: Caminhos delineados pelas políticas públicas educacionais no mundo ocidental, a partir 

da segunda metade do século XX. A influência internacional sobre a compleição da educação 

brasileira. Os alicerces históricos para a construção conceitual que permeia a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB sancionada em 1996. A Constituição Federal do Brasil, aprovada em 

1988. O estudo das concepções de infância e educação, vivificadas no cotidiano da escola brasileira 

a partir das prescrições legais. Análise de políticas públicas para a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e a Formação de professores, dos anos 1960 até os dias atuais. Discutir a viabilização 

de uma educação democrática de qualidade no Brasil. 

 

OBJETIVOS:  

- Compreender a dinâmica de funcionamento de Estado, enquanto aparelho ideológico, que 

regulamenta as políticas sociais; 

- Perceber a sociedade como espaço de relações sociais, que gera direitos civis e cidadania; 

- Conhecer a influência das transformações políticas e sociais que desencadearam o processo de 

democratização do ensino; 

- Conhecer e compreender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394 de 1996) como principal 

garantia dos direitos educacionais dos cidadãos. 

- Conhecer o Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 13.005 de 2014), bem como analisar a sua 

importância para implementação de Políticas públicas educacionais de qualidade. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA:  

BRASIL, Câmara dos Deputados. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n. 

º 9.394 de 20.12.1996. 11ª Edição. Brasília, 2015.  

BRZEZINSKI, Iria (et. al.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 4ª ed., São 

Paulo: Cortez, 2003. 

SAVIANI, D. Política e Educação no Brasil: o papel do Congresso Nacional na legislação do 

ensino. 5 ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2002. 

COMPLEMENTAR:  

ALVES, N. (org.). Formação de Professores: pensar e fazer. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

CURY, Carlos R. Jamil. Legislação educacional brasileira. Rio de Janeiro: DP&A, 2000 

DEMO, Pedro. A nova LDB. Ranços e avanços. 17ª edição, São Paulo: Papirus, 2004. 

GARCIA, W. Administração Educacional em crise. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. São Paulo: Loyola, 2003. 

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO HOSPITALAR (OPTATIVA) 

 

EMENTA: O surgimento da Pedagogia Hospitalar. Bases legais da Pedagogia Hospitalar. 

Articulação entre os campos do saber: Educação e Saúde. O pedagogo no contexto hospitalar, a escuta 

pedagógica e desafios. A Psicopedagogia no contexto hospitalar. Elementos metodológicos. 
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Estratégias pedagógicas: o lúdico; a brinquedoteca; a literatura. Cuidados básicos de saúde. 

Higienização das mãos. Limpeza e desinfecção dos recursos didáticos utilizados pelo professor. 

Humanização na saúde: Conceitos, história e evolução. A equipe multi/inter/transdisciplinar. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

 Compreender elementos conceituais e metodológicos referentes à Pedagogia Hospitalar, visando o 

desenvolvimento de reflexões direcionadas a aspectos teóricos e práticos do trabalho pedagógico e 

educacional na conjuntura hospitalar, a fim de proporcionar ao estudante a percepção das múltiplas 

demandas encontradas nesse campo.   

 

ESPECÍFICOS: 

 Organizar subsídios para reflexão global e sistematizada da Pedagogia Hospitalar;  

 Contextualizar o desenvolvimento de estratégias e práticas pedagógicas no contexto hospitalar; 

 Analisar o trabalho do pedagogo, enquanto membro da equipe multi e interdisciplinar, destacando 

a pertinência do atendimento pedagógico e educacional consciente, com base nas implicações da 

educação e saúde; 

 Dimensionar o desenvolvimento da humanização na saúde, enfocando princípios, fundamentos e 

cuidados no atendimento educacional de crianças e adolescentes.    

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  
BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Resolução 41/95. Brasília: 

MEC, 1995. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990. São 

Paulo: MEC, 1995. 

LOSS, A. S. Para onde vai a pedagogia? Os desafios da atuação profissional na Pedagogia 

Hospitalar. Curitiba: Editora Appris, 2014.  

MATOS, E. L. M.; MUGIATTI, M. M. T. F. Pedagogia Hospitalar: A humanização integrando 

educação e saúde. 6. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2012. 

MATOS, E. L. M. M. (Org.) Escolarização Hospitalar: Educação e saúde de mãos dadas para 

humanizar. 4 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. 

 

COMPLEMENTAR:  

ASSIS, W. Classe Hospitalar: um olhar pedagógico singular. São Paulo: Phorte editora, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar – Brasília: 2001. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Classe hospitalar e atendimento 

pedagógico domiciliar: orientações e estratégias. Brasília: MEC; SEESP, 2002.  

BOMTEMPO, E.; ANTUNHA, E. G.; OLIVEIRA, V. B. (Orgs.) Brincando na escola, no hospital, 

na rua... 3º ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015. 

CECCIM, R B.; CARVALHO, P. R. A. Criança Hospitalizada: atenção integral como escuta à vida. 

Porto Alegre: Editora da Universidade/ UFRGS, 1997. 

PORTO, O. Psicopedagogia Hospitalar: intermediando a humanização na saúde. RJ: Wak, 2008. 

VIEGAS, D. Brinquedoteca Hospitalar: isto é humanização. Associação Brasileira de 

Brinquedotecas. 2. ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2008. 
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DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA V  

(EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES) 
 

EMENTA: A disciplina aborda a ação pedagógica ampla, realizada junto a instituições que 

desenvolvam projetos de caráter educacional, do Primeiro, Segundo ou Terceiro Setor, com vistas ao 

desenvolvimento de competências referentes à compreensão do papel da educação em diferentes 

instâncias. A atuação do pedagogo na gestão da escola pública e nos espaços educativos não-

escolares. 
 

OBJETIVOS: 

GERAL:  
Contribuir para superar a fragmentação entre as disciplinas, relacionando-as entre si e com a 

realidade, em busca de um saber significativo, por meio de um projeto integrador das várias áreas de 

conhecimento, utilizando para isso um tema gerador, nesse caso, Educação em espaços não escolares. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Oportunizar a vivência do processo ensino aprendizagem desenvolvido de forma interdisciplinar. 

- Colaborar no desenvolvimento do saber contextualizado e significado, através do desenvolvimento 

de ações práticas que dão sentido ao saber teórico discutido na sala de aula. 

- Discutir, pensar e agir sobre o currículo, a pesquisa e a prática pedagógica dentro dos espaços não 

escolares.  

- Contribuir para o fortalecimento da investigação científica na graduação. 

- Oportunizar ações práticas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, favorecendo a relação 

teoria e prática na creche e pré-escola. 

- Compreender a construção social do sujeito na teia de suas relações instituídas. 

- Rever os saberes instituídos pela escola e a possibilidade de construção de diferentes saberes na 

educação em espaços não escolares 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

INCONTRI, D. Pestalozzi: Educação e ética. São Paulo: Scipione, 2006. 

JOSÉ, E. A; COELHO, M. T. Problemas de Aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002. 
 

COMPLEMENTAR: 

FAZENDA, Ivani C. A. (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 8.ed. Campinas: Papirus,1998.  

GEHRINGER, Max. Relações desumanas no trabalho: da primeira entrevista à aposentadoria. 

Salvador, BA: Casa da Qualidade, 1998. 

MITTER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky - Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico. São Paulo: Scipione, 1997. 

STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: 

Artes Médicas Sul, 1999. 
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DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES V 

 

EMENTA: 

Estudos realizados extraclasse de forma independente, através de participação individual e coletiva 

em seminários, congressos, fóruns, encontros, palestras, workshop, reuniões pedagógicas, 

conferências, iniciação científica, monitoria, projetos socioeducativos e alternativos na comunidade, 

ou seja, atividades que favoreçam a atualização permanente, o enriquecimento e o exercício 

competente da ação profissional.  

 

OBJETIVOS:  

- Realizar, como prolongamento do currículo básico, uma trajetória autônoma e especifica, com 

conteúdos extracurriculares; 

- Aprofundar os conhecimentos desenvolvidos no curso; 

- Enriquecer a interação entre teoria e prática; 

- Favorecer a contextualização dos conhecimentos teóricos. 

- Favorecer o desenvolvimento da autonomia e iniciativa dos alunos 

 

 

 

6º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

EMENTA: O eixo central da disciplina é a realização de um trabalho de conclusão de curso 

individual, sob orientação de um professor do curso, com foco no processo educativo escolar e não 

escolar, de modo a contribuir para o desenvolvimento de capacidades científicas, artísticas e crítico-

reflexivas do futuro pedagogo. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Oferecer condições de ampliar o entendimento aplicação de vários tipos de pesquisa enquanto prática 

educacional e pedagógica, direcionando o aluno para a construção dos itens referentes ao TCC na 

modalidade de artigo.  

 

ESPECÍFICOS:  

- Direcionar a construção de uma pesquisa acadêmica individual a partir da escolha de um tema 

gerador; 

- Orientar o graduando no levantamento de bibliografias sobre o tema individual escolhido 

- Orientar o desenvolvimento da leitura e escrita do artigo científico como forma de apresentação do 

TCC; 

- Orientar o graduando na confecção dos itens do artigo dentro das normas da ABNT. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

BÁSICA:  

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. Técnica de pesquisa: planejamento e execução de 

pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
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SILVA, Ângela Maria. Guia para normalização de trabalhos técnicos – científicos: projetos de 

pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. 5 ed. Uberlândia: UFU, 2002. 

 

COMPLEMENTAR:  

DEMO, P. Educar pela pesquisa. 7 ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2005.   

FAZENDA, I. (org.). Metodologia da Pesquisa Educacional. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2004.  

FERRETI, J. C. Uma nova proposta de orientação profissional. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1997.   

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

SANTOS FILHO, J. C. dos. Pesquisa educacional: quantidade – qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 

 

 

DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DA  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

EMENTA: Perspectiva histórica da EJA no Brasil. Base legal e políticas públicas referentes à EJA.  

Educação de jovens e adultos na perspectiva freireana, princípios políticos, concepções de 

aprendizagem, procedimentos metodológicos do processo de alfabetização, planejamento e avaliação 

da educação de jovens e adultos. Estrutura curricular e material didático para o trabalho na 

alfabetização de jovens e adultos. Caracterização dos discentes. Modalidades de oferta da Educação 

de Jovens e Adultos. 

 

OBJETIVOS: 

- Reconhecer a especificidade dos sujeitos da EJA e suas consequências para a organização curricular, 

para as políticas públicas no Brasil, sua trajetória e significados no mundo atual.  

- Conhecer a história da EJA no Brasil e identificar suas concepções, características e desafios; 

- Conceituar políticas públicas de EJA e diversidade;  

- Identificar características psicossociais e culturais dos jovens e adultos e suas implicações no 

processo ensino aprendizagem; 

- Conhecer diferentes abordagens teórico-metodológicas da Educação de Jovens e Adultos; 

- Discutir possibilidades curriculares e metodológicas para as práticas pedagógicas cotidianas na EJA; 

- Problematizar a realidade educacional brasileira, tendo como foco os significados que tem a 

Educação de Jovens e Adultos para alunos/as, professores/as e gestores/as que a vivenciam. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

BÁSICA:   

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24ª ed. São Paulo, Cortez, 2001. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 10 ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2003.   

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. 30 ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 2004.   

 

COMPLEMENTAR:  

BARBOSA, Jose J. Alfabetização e leitura. 2ª ed. São Paulo, Cortez, 1990. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. 27 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 34 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.   

FRIGOTTO, Gaudêncio. Trabalho e conhecimento: dilemas na educação do trabalhador. 4 ed. São 

Paulo: Cortez, 2002.  
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GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

 

DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA  

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

EMENTA: Estudo e análise dos temas que compõem os blocos de conteúdos de História nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Teoria e a prática no ensino de História nos anos iniciais. Uso de 

recursos, metodologias e práticas didáticas interdisciplinares no ensino de História. Metodologias e 

conteúdos para o ensino da história, da cultura afro-brasileira e indígena nos anos iniciais. 

 

OBJETIVOS:  

GERAL: 

Propiciar ao graduando acesso aos principais conceitos e fundamentos de História a serem 

empregados criticamente no ensino dos anos iniciais do Ensino Fundamental a partir das propostas 

curriculares oficiais. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Contribuir para a construção do pensamento crítico, teórico e prático do graduando sobre as 

metodologias a serem empregadas no ensino de História. 

- Apresentar de forma teórica e prática os conceitos fundamentais das propostas curriculares para os 

conteúdos de História 

- Promover o debate sobre as necessidades pedagógicas e metodológicas do aprender e ensinar 

História nos anos iniciais 

- Discutir formas de promover a interdisciplinaridade entre a História e os demais conteúdos nos anos 

iniciais 

- Apresentar as principais discussões teóricas e formas práticas de se ensinar história e cultura afro-

brasileira e indígena nos anos iniciais do Ensino fundamental.  

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA:  

BITTENCOURT, Circe Maria F. Ensino de história: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 

2004. 

CABRINI, Conceição. O ensino de história.  5 ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.   

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2011.   

 

COMPLEMENTAR:  

BRASIL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Fundamental e das séries iniciais da História e Geografia. 2 ed. Brasília-DF: MEC, 2000.    

MARCELLINO, Nelson Carvalho.  Introdução às ciências sociais. 13 ed. Campinas-SP: Papirus, 

1988. 

MATOS, Airton Veloso de. Monte Carmelo: uma página das Gerais. Goiânia: FUNAPE, 2013. 

PINSKY, J. O ensino de História e a criação do fato. 10 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 

PENTEADO, H. D. Metodologia do ensino de História e Geografia. São Paulo: Cortez, 1994. 
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DISCIPLINA: ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 

EMENTA: Estatística Descritiva: Conceitos Fundamentais em Estatística (população, amostra, 

amostragem, variáveis e suas classificações); Arredondamento de dados estatísticos; Leitura e 

interpretação de Tabelas, séries estatísticas e Gráficos; Medidas estatísticas (Tendência central e 

Dispersão); Noções de Estatística Inferencial: correlação; Métodos estatísticos aplicados à produção 

de informações educacionais. Indicadores Educacionais: leitura, interpretação, cálculo e aplicações 

no âmbito da escola. 

 

OBJETIVO GERAL: Proporcionar ao estudante de Pedagogia a abordagem conceitual e 

metodológica da estatística necessária à compreensão dos processos de planejamento, análise de 

dados e interpretação dos resultados no contexto educacional; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Introduzir e trabalhar os conceitos básicos e fundamentais no campo da estatística e suas aplicações 

no âmbito educacional;  

 - Explorar os conceitos e aplicações de tabelas, séries estatísticas e de gráficos por meio de aplicações 

relacionadas ao trabalho docente e administrativo na escola, especialmente envolvendo a análise e 

interpretação dos indicadores escolares.  

- Apresentar os diferentes tipos de amostragem e suas aplicações tendo em vista capacitar o estudante 

de Pedagogia à escolha das formas mais adequadas de amostragem à cada situação no âmbito de sua 

atuação na escola.  

- Abordar os conceitos e aplicações das Medidas estatísticas de posição e variabilidade focando em 

suas aplicações no contexto da escola.  

- Abordar noções de estatística inferencial tendo em vista capacitar o estudante de Pedagogia, 

enquanto futuro Pedagogo, à análise e interpretação dos dados escolares e à tomada de decisões. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA: 

BRASIL, INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Informações atualizadas e anteriores sobre Censo Escolar e Indicadores Educacionais. Disponível 

em: http://portal.inep.gov.br/censo-escolar/ 

BUSSAB, Wilton O; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

COMPLEMENTAR: 

BRASIL, INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Informações atualizadas e anteriores sobre o IDEB. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/ideb 

BRASIL, INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Informações atualizadas e anteriores sobre o SAEB. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.  

FARIAS, Alfredo Alves de; CESAR, Cibele Comini; SOARES, José Francisco. Introdução à 

estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1998.  

FRANÇA, Maira Nani. Guia para normalização de publicações técnico- científicas. Uberlândia: 

UDUFU, 2013.  

TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1985.  

TRIOLA, Mário F. Introdução à Estatística. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 

Científicos, 2008. ISBN: 97885-216-1586-6. 

 

 

http://portal.inep.gov.br/ideb
http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio
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DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

EMENTA: Conteúdo e desenvolvimento da Educação Física Escolar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Planejamento, execução e avaliação das etapas de aprendizagem. A cultura e as práticas 

corporais. Aplicação prática das metodologias de ensino da Educação Física em Instituições da rede 

de ensino. Estudo crítico das relações de professor e aluno. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Discutir e refletir sobre as abordagens conceituais e metodológicos referentes à Educação Física nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, proporcionando aos alunos oportunidades para desenvolver e 

ampliar a habilidade de analisar a literatura específica e os aspectos práticos sobre a Educação Física 

no ensino básico, focalizando as relações entre os processos de escolarização e educação, tendo em 

vista a contribuição deste componente curricular para um projeto pedagógico escolar.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Construir uma fundamentação teórica apropriada sobre a Educação e Educação Física nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

- Discutir o sentido formativo da Educação Física Escolar. 

- Refletir sobre conceitos básicos da Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(atividade, ação, experiência, cultura, cultura corporal, saúde, desenvolvimento, lúdico, formação). 

- Conhecer as categorias da cultura corporal da Educação Física e a história de sua constituição como 

conhecimento pedagógico.  

- Contextualizar as abordagens metodológicas: jogos, esporte, capoeira, ginástica, dança e lutas. 

- Identificar nas metodologias possibilidades de conhecimento escolar específico para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA: 

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro. 4 ed. São Paulo: Scipione, 2006.  

MEDINA, João Paulo, A Educação Física cuida do corpo e... mente. Campinas, Papirus, 1987.  

SCARPATO, Marta. Educação Física: como planejar as aulas na educação básica. Campinas, SP: 

Avercamp, 2007. 

  

COMPLEMENTAR: 

BRASIL – Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: educação física / Secretaria 

de Educação Fundamental. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

FALSARELLA, Ana Maria. Formação continuada e prática de sala de aula. Campinas-SP: 

Autores Associados, 2004. 

FREIRE, Ida Mara. Dança-Educação: O corpo e o movimento no espaço do conhecimento. 

Cadernos cedes, ano XXI, n. 53, 2001.  

HINDLE, Tim; TOMPAKON, Roland. O corpo fala. Petrópolis: Vitória, 2007. 

LARA, Tiago Adão A escola que não tive... O professor que não fui. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

SOARES, Carmen. Imagens da educação no corpo. Campinas: Autores Associados, 1998.  
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DISCIPLINA: ARTE, MOVIMENTO E LUDICIDADE NA  

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

 

EMENTA: 

O papel da arte, da ludicidade e dos jogos na escola e no processo de constituição dos sujeitos. 

Fundamentos, conteúdos básicos e metodologia do trabalho com a musicalização, artes visuais, 

dança, teatro e jogos na alfabetização e anos iniciais do ensino fundamental. Estudo das relações entre 

corpo e educação. A expressão corporal como dimensão da linguagem na Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Resgate histórico das brincadeiras e músicas infantis e suas 

relações na constituição da infância. 

 

OBJETIVOS:  

GERAL: 

- Compreender que o professor pedagogo não é professor de arte, mas necessita de conhecimentos 

relacionados à música, teatro, dança, artes visuais na constituição de sua profissionalidade, pois eles 

diversificam e enriquecem a prática pedagógica e favorecem o desenvolvimento de diversas 

habilidades necessárias ao processo ensino aprendizagem.  
 

ESPECÍFICOS:  

- Compreender a função da ludicidade, corporeidade e arte na educação de crianças, relacionando-as 

com o trabalho pedagógico.  

- Conhecer a origem de alguns jogos, brinquedos e brincadeiras e sua influência no desenvolvimento 

da criança. 

- Analisar o papel do professor da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

- Refletir sobre os jogos e brincadeiras vivenciadas nessa disciplina a fim de reconhecer a dinâmica 

da ludicidade e corporeidade na educação de crianças.  

- Conhecer técnicas e estratégias para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, valorizando a 

linguagem corporal e artística do professor e do aluno. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA: 

FERREIRA, M. Como usar a música na sala de aula. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro. 4 ed. São Paulo: Scipione, 2006.  

WEILL, P. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal. 61 ed. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2007.  

WEISS, L. Brinquedos e Engenhocas: atividades lúdicas com sucatas. 2 ed. São Paulo: Scipione, 

1997.  

 

COMPLEMENTAR:  

BRASIL – Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: arte / Secretária de Educação 

Fundamental – 2 ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2000.  

FARIA Maria Alice.  Como usar a literatura infantil na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004.    

GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro-RJ: Editora Objetiva, 1995. 

MEDINA, João Paulo, A Educação Física cuida do corpo e... mente. Campinas, Papirus, 1987.  

TAVARES, M. C. G. C. Imagem corporal: Conceito e desenvolvimento. Barueri-SP: Manole, 2003.  

OLIVEIRA, Marta Kohl de (Org.). Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. 

São Paulo: Moderna, 2002.  
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DISCIPLINA: PEDAGOGIA EMPRESARIAL 

 

EMENTA: Evolução do processo e pensamento administrativo atualizado, no enfoque das relações 

humanas no sentido de trabalhar rendimento e produtividade relacionados com a ética e 

responsabilidade social nas empresas. 

 

OBJETIVOS:  

Orientar, capacitar, qualificar profissionais à atuarem na área de recursos humanos, assim como em 

treinamento e desenvolvimento, como gestor, consultor, coordenador, analista, e/ou em funções 

gerenciais. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:  

BÁSICA:  

ABREU, Antonio Suárez.  A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. 8 ed. Cotia-SP: 

Ateliê, 2005.     

CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como 

incrementar talentos na empresa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

KONTZ, Harold. Administração: recursos humanos: desenvolvimento de administradores. 14  ed. 

São Paulo: Pioneira, 1980. 

 

COMPLEMENTAR:  

RIBEIRO, Amélia Escoto do Amaral. Pedagogia empresarial. 6ed. São Paulo: Wak Editora, 2010. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 

MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 2002. 

NASCIMENTO, Fabiano F Pucci. Responsabilidade social empresarial: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: FGV, 2004. 

 

 

 

DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA  

V (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) 

 

EMENTA: Políticas públicas na educação de jovens e adultos (EJA). Alfabetização de jovens e 

adultos: fundamentos teórico-metodológicos. A construção do projeto político-pedagógico de EJA. 

Programas e alternativas metodológicas na área de EJA. Os novos suportes técnicos-informacionais, 

a educação à distância em EJA. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL:  
Contribuir para superar a fragmentação entre as disciplinas, relacionando-as entre si e com a 

realidade, em busca de um saber significativo, por meio de um projeto integrador das várias áreas de 

conhecimento, utilizando para isso um tema gerador, nesse caso Educação de Jovens e adultos. 

 

ESPECÍFICOS:  

- Oportunizar a vivência do processo ensino aprendizagem desenvolvido de forma interdisciplinar. 

- Colaborar no desenvolvimento do saber contextualizado e significado, através do desenvolvimento 

de ações práticas que dão sentido ao saber teórico discutido na sala de aula. 
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- Discutir, pensar e agir sobre o currículo, a pesquisa e a prática pedagógica dentro dos espaços não 

escolares.  

- Contribuir para o fortalecimento da investigação científica na graduação. 

- Oportunizar ações práticas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, favorecendo a relação 

teoria e prática na creche e pré-escola. 

- Compreender a construção social do sujeito na teia de suas relações instituídas. 

- Rever os saberes instituídos pela escola e a possibilidade de construção de diferentes saberes na 

educação em espaços não escolares 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24ª ed. São Paulo, Cortez, 2001. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 10 ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2003.   

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. 30 ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 2004.   

 

COMPLEMENTAR:  

BARBOSA, Jose J. Alfabetização e leitura. 2ª ed. São Paulo, Cortez, 1990. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. 27 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 34 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.   

FRIGOTTO, Gaudêncio. Trabalho e conhecimento: dilemas na educação do trabalhador. 4 ed. São 

Paulo: Cortez, 2002.  

GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

 

 

DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI 

 

EMENTA: 

Estudos realizados extraclasse de forma independente, através de participação individual e coletiva 

em seminários, congressos, fóruns, encontros, palestras, workshop, reuniões pedagógicas, 

conferências, iniciação científica, monitoria, projetos socioeducativos e alternativos na comunidade, 

ou seja, atividades que favoreçam a atualização permanente, o enriquecimento e o exercício 

competente da ação profissional.  

 

OBJETIVOS  

- Realizar, como prolongamento do currículo básico, uma trajetória autônoma e especifica, com 

conteúdos extracurriculares; 

- Aprofundar os conhecimentos desenvolvidos no curso; 

- Enriquecer a interação entre teoria e prática; 

- Favorecer a contextualização dos conhecimentos teóricos. 

- Favorecer o desenvolvimento da autonomia e iniciativa dos alunos 
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7º PERÍODO 

 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II 

 

EMENTA: Ao final do curso, os alunos deverão apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso com 

abordagem sistematizada e científica das experiências teórico-metodológicas vivenciadas. Construir 

uma pesquisa e escrita individual do TCC na modalidade de um artigo acadêmico.  

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Oportunizar a ampliação do entendimento, aplicação e desenvolvimento de um artigo a partir do tema 

individual escolhido unindo a teoria e a prática educacional e pedagógica, orientando o aluno para a 

construção dos itens referentes ao TCC na modalidade de artigo.  

 

ESPECÍFICOS:  

- Desenvolver uma pesquisa inédita e individual a partir dos temas e discussões empreendidas ao 

longo do curso. 

- Produzir um artigo científico com tema pedagógico e linguagem acadêmica dentro das normas da 

ABNT. 

- Encaminhar o aluno para a análise crítica e construtiva de um tema pedagógico 

- Possibilitar ao aluno a oportunidade de pesquisar e desenvolver um tema pedagógico de sua escolha.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BÁSICA: 

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. Técnica de pesquisa: planejamento e execução de 

pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

SILVA, Ângela Maria. Guia para normalização de trabalhos técnicos – científicos: projetos de 

pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. 5 ed. Uberlândia: UFU, 2009. 

 

COMPLEMENTAR: 

DEMO, P. Educar pela pesquisa. 7 ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2005.   

FAZENDA, I. (org.). Metodologia da Pesquisa Educacional. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2004.  

FERRETI, J. C. Uma nova proposta de orientação profissional. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1997.   

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

SANTOS FILHO, J. C. dos. Pesquisa educacional: quantidade – qualidade. 5 ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 

 

 

DISCIPLINA: PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: 

SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO 

 

EMENTA: Histórico da supervisão e orientação educacional no Brasil. A legislação que rege os 

cargos de supervisão e orientação. O papel da supervisão e da orientação nas práticas e projetos 

pedagógicos educacionais. A escola e os desafios da educação na atualidade. Ação supervisora e 

formação de docentes. Práticas educativas e orientação educacional. 
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OBJETIVOS: 

GERAL: 

(Re)significar o processo de supervisão escolar e orientação educacional, perpassando suas trajetórias 

históricas, a fim de possibilitar espaços interdisciplinares de reflexão, discussão coletiva, crítica e 

contextualizada sobre a equipe de apoio pedagógico de escolas de Educação Básica, bem como a 

proposição de alternativas de ação. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Traçar a trajetória história da supervisão e orientação, analisando a legislação sobre esses cargos; 

- Perceber os diferentes papeis e níveis de atuação do supervisor e do orientador no espaço escolar; 

- Analisar as possibilidades de ações interdisciplinares do supervisor para a formação continuada do 

professor e a melhoria da sua atuação pedagógica; 

- Analisar as possibilidades de ações do analista junto aos alunos e suas possíveis contribuições para 

a melhoria dos resultados educacionais; 

- Traçar o perfil do supervisor e do orientador para compor uma equipe de apoio pedagógico eficiente, 

proativa e colaborativa. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA: 

LUCK, Heloisa. Ação integrada: administração, supervisão e orientação educacional. Petrópolis: 

Vozes, 2004.  

NOGUEIRA, Martha Guanaes. Supervisão educacional: a questão política. São Paulo: Loyola, 

2003.  

SILVA, Naura S. F. C. da. Supervisão educacional: uma reflexão crítica. Petrópolis: Vozes, 2002.  

 

COMPLEMENTAR: 

FERREIRA, Naura S. C. (org.) Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da 

formação a ação. São Paulo: Cortez, 2003. 

LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São 

Paulo: Loyola, 2003.  

LUCK, Heloisa. Planejamento em orientação educacional. Petrópolis: Vozes, 2002. 

SAVIANI, D. Política e Educação no Brasil: o papel do Congresso Nacional na legislação do 

ensino. 5 ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2002.  

VEIGA, I. P. A; RESENDE, L. M. G. Escola: espaço do projeto político-pedagógico. 7 ed. São Paulo: 

Papirus, 2003.  

 

 

DISCIPLINA: ANALISTA EDUCACIONAL: INSPEÇÃO ESCOLAR 

 

EMENTA: A trajetória histórica da Inspeção Escolar. A legislação que rege o cargo de analista 

educacional: inspetor escolar. A Inspeção Escolar face aos novos paradigmas democráticos na escola. 

O papel do inspetor escolar junto a gestão das escolas. Atribuições, funções e prática da inspeção 

escolar na educação básica frente às novas tendências educacionais. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Oportunizar ao graduando a oportunidade de perceber a trajetória história do analista educacional: 

inspetor escolar e suas atribuições dentro de uma proposta de gestão democrática da escola de 

educação básica. 
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ESPECÍFICOS: 

- Traçar a trajetória história da inspeção escolar e analisar a legislação sobre esse cargo 

- Perceber os diferentes papeis, funções e níveis de atuação do inspetor no espaço escolar 

- Apresentar as áreas de atuação do inspetor escolar frente as novas tendências educacionais de gestão 

moderna e democrática na escola.  

- Conhecer a legislação que norteia o cargo e as ações do inspetor escolar 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BÁSICA: 

BRZEZINSKI, Iria (et. al.). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 4ª ed., São Paulo: 

Cortez, 2000. 

GARCIA, W. Administração Educacional em crise. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

MENESES. J. G. C. et al. Estrutura e funcionamento da educação básica: leituras. 2 ed. São Paulo: 

Pioneira, 2002.     

 

COMPLEMENTAR: 

DÂLMAS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento e 

avaliação. 12 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2004.  

GADOTTI, Moacir. (Org).  Autonomia da escola: Princípios e propostas. 6 ed. São Paulo: Cortez, 

2004.    

OLIVEIRA, Romualdo Portela (Org); ADRIÃO, Thereza (Org). Organização do ensino no Brasil: 

níveis e modalidades na constituição federal e na LDB. São Paulo: Xamã, 2002. 

PILETTI, N. Estrutura e funcionamento do ensino fundamental. 26 ed. São Paulo: Ática, 2002. 

SILVA, E. B. da, SOUZA, P. N. P. Como entender e aplicar a nova LDB: lei 9.394/96. São Paulo: 

Thomson, 2002. 

 

 

DISCIPLINA: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

EMENTA: A evolução histórica da avaliação. Os conceitos, funções, categorias e critérios da 

avaliação educacional. Avaliação educacional e prática avaliativa no contexto do sistema e da 

educação escolar brasileiras. A avaliação de Projetos e de Planos. Avaliação Institucional interna e 

externa.   

   

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Oportunizar a ampliação do entendimento e aplicação dos conceitos, funções, categorias e critérios 

da avaliação educacional no contexto do sistema, legislação e das propostas das políticas públicas de 

educação no Brasil. 

 

ESPECÍFICOS:  

- Compreender o significado e o processo de avaliação no contexto do sistema e da escola;  

- Analisar a trajetória da avaliação e a evolução de seu conceito, caracterizando as funções, critérios 

e categorias da Avaliação Educacional;  

- Apresentar e analisar a função da Avaliação no Planejamento e sua operacionalização; 

- Analisar o papel da avaliação na atual legislação brasileira para a Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental visando perceber os tempos e espaços dialógicos em construção. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BÁSICA: 

DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. Campinas: Autores Associados, 2002.  

RABELO, Edmar Henrique. Avaliação: novos tempos novas práticas. Petrópolis-RJ: Vozes, 1998.  

ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 COMPLEMENTAR: 

ESTEBAN, Maria Teresa (org.) Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2008  

LUCKESI, Cripriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2002. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação da aprendizagem entre duas lógicas. 

Porto Alegre: Atmed, 1999.  

SAUL. Ana Maria. Avaliação emancipatória. São Paulo: Cortez, 2006  

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação: concepção dialética-libertadora de avaliação 

escolar. São Paulo: Libertad, 1992.  

 

 

DISCIPLINA: CURRÍCULOS E PROGRAMAS 

 

Ementa: Discussão do tema currículo, sua origem, desenvolvimento, tendências e propostas e 

apresenta as práticas pedagógicas decorrentes dos diferentes modelos curriculares. Analisa os 

fundamentos da proposta curricular nacional e programas educacionais vinculados as tendências 

curriculares atuais.   

   

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Conhecer e analisar diferentes teorias curriculares e as concepções histórico culturais de currículo 

que lhes são correspondentes, destacando as relações entre currículo, cultura, poder e formação do 

sujeito. 

 

ESPECÍFICOS:  

- Analisar as tendências contemporâneas do campo do currículo e programas. 

- Analisar diferentes possibilidades de organização do conhecimento escolar. 

- Analisar as relações entre conhecimento, currículo, políticas públicas, os professores e a organização 

do trabalho escolar.  

- Valorizar a construção do conhecimento escolar como característica da escola democrática que 

reconhece a multiculturalidade e a diversidade como elementos constitutivos do processo ensino-

aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BÁSICA: 

ESTEBAN, Maria Teresa (org.) Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2008.  

GADOTTI, Moacir. (Org). Autonomia da escola: Princípios e propostas. 6 ed. São Paulo: Cortez, 

2004 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2003.  

 

COMPLEMENTAR:  

CARDOSO, Maria Helena F. Escola fundamental: currículo e ensino. Campinas: Papirus, 1995. 
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LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São 

Paulo: Loyola, 2003. 

MENESES. J. G. C. et al. Estrutura e funcionamento da educação básica: leituras. 2 ed. São 

Paulo: Pioneira, 2002.  

SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SILVA, Tomas Tadeu da. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006.  

 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

 

EMENTA: A Instituição deverá prever o aproveitamento de conhecimentos adquiridos, pelo aluno, 

em estudos e práticas independentes incluindo a introdução ao estudo da Língua Brasileira de Sinais, 

legislação específica e  aspectos linguísticos da Libras. 

OBJETIVOS:  

GERAL: 

Compreender os principais aspectos da Língua Brasileira de Sinais – Libras, língua oficial da 

comunidade surda brasileira, contribuindo para a inclusão educacional dos alunos surdos. 

 ESPECÍFICOS: 

- Utilizar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em contextos escolares e não escolares; 

- Reconhecer a importância, utilização e organização gramatical da Libras nos processos educacionais 

dos surdos; 

- Compreender os fundamentos da educação de surdos; 

- Estabelecer a comparação entre Libras e Língua Portuguesa, buscando semelhanças e diferenças; 

- Utilizar metodologias de ensino destinadas à educação de alunos surdos, tendo a Libras como 

elemento de comunicação, ensino e aprendizagem. 

- Compreender os princípios da Educação de Surdos na proposta inclusiva; 

- Identificar os fatores históricos que deram origem a Educação de Surdos. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 

BÁSICA:  

GESSER, A. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 

realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 

GÓES, M.C. R. de. Linguagem, surdez e educação. 4.ed. Campinas, SP: Editora Autores 

Associados, 2012. 

PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas pedagógicas na educação especial. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2001. 

 

COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais de libras. Rio de Janeiro: 

Livraria e editora Revinter Ltda. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, cultura e desporto. Uma escola para a inclusão 

social. Brasília: Câmara dos deputados, coordenação de publicações, 2003. 

DECHICHI, Cláudia (org). Professor e surdez: cruzando caminhos produzindo novos olhares. 

Uberlândia: EDUFU,2009. 

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua brasileira de 

sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2011. 

MITTLER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
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STAINBACK, Susan. Inclusão: Um guia para educadores. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

QUADROS, R.M. de; Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed,1997. 

QUADROS, R.M. de; KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Artemed: 

Porto Alegre, 2007. 

 

 

DISCIPLINA: CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

EMENTA: Estudo e análise dos temas que compõem os blocos de conteúdos de Geografia nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Teoria e a prática no ensino de Geografia nos anos iniciais. Uso de 

recursos, metodologias e práticas didáticas interdisciplinares no ensino de Geografia. Análise das 

propostas e conteúdos dos livros didáticos de Geografia dos anos iniciais.  

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Propiciar ao aluno acesso aos principais conceitos e fundamentos de Geografia a serem empregados 

criticamente no ensino das séries iniciais do Ensino Fundamental a partir das propostas curriculares 

oficiais. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

- Contribuir para a construção do pensamento crítico, teórico e prático do aluno sobre as metodologias 

a serem empregadas no ensino de Geografia. 

- Apresentar de forma teórica e prática os conceitos fundamentais das propostas curriculares para os 

conteúdos de Geografia. 

- Promover o debate sobre as necessidades pedagógicas e metodológicas do aprender e ensinar 

Geografia nos anos iniciais. 

- Discutir formas de promover a interdisciplinaridade entre a Geografia e os demais conteúdos nos 

anos iniciais 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Para onde vai o ensino de Geografia? 8 ed. São Paulo: 

Contexto, 2003.     

MARCELLINO, Nelson Carvalho.  Introdução às ciências sociais. 13 ed. Campinas-SP: Papirus, 

1988. 

PENTEADO, H. D. Metodologia do ensino de História e Geografia. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

COMPLEMENTAR: 

BONELLI, Cláudia M. C. Meio ambiente, poluição e reciclagem. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.  

BRASIL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Fundamental e das Séries Iniciais da História e Geografia. 2 ed. Brasília-DF: MEC, 2000.    

DIAS, Reinado. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 

2011. 
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DISCIPLINA: PESQUISA E PRÁTICA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA VI (GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA) 

 

EMENTA: Abordagem da capacitação para participação no planejamento, organização e gestão da 

escola, com competências técnico científica, sensibilidade ética e compromisso com a 

democratização das relações sociais na instituição escolar e fora dela. Levar o aluno do curso de 

Pedagogia pensar de maneira mais reflexiva acerca do presente contexto educacional. Além disso, 

defender a autonomia da escola, no que concerne a estruturação do Projeto Político Pedagógico. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: Contribuir para superar a fragmentação entre as disciplinas, relacionando-as entre si e com 

a realidade, em busca de um saber significativo, por meio de um projeto integrador das várias áreas 

de conhecimento, utilizando para isso um tema gerador, nesse caso gestão administrativa e 

pedagógica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Oportunizar a vivência do processo ensino aprendizagem desenvolvido de forma interdisciplinar. 

- Colaborar no desenvolvimento do saber contextualizado e significado, através do desenvolvimento 

de ações práticas que dão sentido ao saber teórico discutido na sala de aula. 

- Discutir, pensar e agir sobre o currículo, a pesquisa e a prática pedagógica dentro dos espaços não 

escolares.  

- Contribuir para o fortalecimento da investigação científica na graduação. 

- Oportunizar ações práticas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, favorecendo a relação 

teoria e prática na creche e pré-escola. 

- Compreender a construção social do sujeito na teia de suas relações instituídas. 

- Rever os saberes instituídos pela escola e a possibilidade de construção de diferentes saberes na 

educação em espaços não escolares 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BÁSICA:  

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola-Teoria e prática. Goiânia: Editora 

Alternativa, 2001. 

LUCK, Heloísa. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. 3 .ed. Petrópolis, 

RJ:Vozes,2008. Série Cadernos de Gestão. 

VEIGA, Ilma Passos A.(org). Projeto Político Pedagógico da Escola: uma construção possível. 

Campinas: Papirus,1995. 

 

COMPLEMENTAR:  

GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia de Projetos– Etapas, Papéis e Atores. SP: Erica 2005. 

___________. A gestão participativa na escola. 4.ed Petrópolis, RJ:Vozes, 2008. Série Cadernos 

de Gestão. 

___________. Liderança em gestão escolar. 2.ed Petrópolis, RJ:Vozes, 2008. Série Cadernos de 

Gestão. 

SALVADOR. Como elaborar a Proposta Pedagógica. SMEC-CENAP, 2001. 

VASCONCELLOS, Celso S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político 

Pedagógico. São Paulo:Libertad, 2000. 
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DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI 

 

EMENTA: 

Estudos realizados extraclasse de forma independente, através de participação individual e coletiva 

em seminários, congressos, fóruns, encontros, palestras, workshop, reuniões pedagógicas, 

conferências, iniciação científica, monitoria, projetos socioeducativos e alternativos na comunidade, 

ou seja, atividades que favoreçam a atualização permanente, o enriquecimento e o exercício 

competente da ação profissional.  

 

OBJETIVOS  

- Realizar, como prolongamento do currículo básico, uma trajetória autônoma e especifica, com 

conteúdos extracurriculares; 

- Aprofundar os conhecimentos desenvolvidos no curso; 

- Enriquecer a interação entre teoria e prática; 

- Favorecer a contextualização dos conhecimentos teóricos. 

- Favorecer o desenvolvimento da autonomia e iniciativa dos alunos 

 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

DISCIPLINA: PROJETOS EDUCACIONAIS 

 

Ementa: Abordagens teóricas sobre Projetos Educacionais. Planejamento e gestão de projetos 

educacionais. As fases de um projeto (concepção, planejamento, execução, controle, encerramento e 

avaliação). Estrutura da gerência de projetos. O contexto de administração e liderança de projetos. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: - Explorar os principais componentes do processo de gerenciamento de projetos nas 

organizações educacionais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Estudar os principais conceitos e referenciais teóricos sobre projetos educacionais; 

- Analisar criticamente as fases de vida de um projeto e sua relação com o processo da liderança e 

gestão de projetos; 

- Oferecer subsídios e ferramentas para o planejamento, inicialização, execução, controle, 

encerramento e avaliação de projetos educacionais.  

- Discutir as inter-relações entre elaboração e gestão de projetos educacionais. 

 

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO 

 

EMENTA: O empreendedorismo no Brasil. Características do empreendedor. Como ser um 

empreendedor. O empreendedorismo social. Empreendedorismo em educação. Explorando novas 

ideias e oportunidades de negócios.  

 

OBJETIVOS: 

GERAL: 
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Esta disciplina visa desenvolver uma visão e capacidade empreendedora entre os alunos, permitindo 

aos mesmos um crescimento das habilidades que possibilitem identificar novas oportunidades de 

negócios e explorar oportunidades com sucesso. 

 

ESPECÍFICOS 

- Determinar as características de um empreendedor e como empreender na área educacional 

- Discutir sobre empreendedorismo social e na educação; 

- Mostrar como explorar novas ideias e oportunidades de negócio; 

- Desenvolver a capacidade empreendedora do aluno. 

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO HOSPITALAR 

 

EMENTA: O Surgimento da Pedagogia Hospitalar; O Pedagogo no Contexto Hospitalar; O lúdico 

como estratégia; Cuidados básicos de saúde; Higienização das mãos; Limpeza e desinfecção dos 

recursos didáticos utilizados pelo professor. Humanização na e da saúde: Conceitos, história e 

evolução; A escuta pedagógica; A equipe multidisciplinar. 

 

GERAL: 

 Compreender elementos conceituais e metodológicos referentes à Pedagogia Hospitalar, visando o 

desenvolvimento de reflexões direcionadas a aspectos teóricos e práticos do trabalho pedagógico e 

educacional na conjuntura hospitalar, a fim de proporcionar ao estudante a percepção das múltiplas 

demandas encontradas nesse campo.   

 

ESPECÍFICOS: 

- Organizar subsídios para reflexão global e sistematizada da Pedagogia Hospitalar;  

- Contextualizar o desenvolvimento de estratégias e práticas pedagógicas no contexto hospitalar; 

- Analisar o trabalho do pedagogo, enquanto membro da equipe multi e interdisciplinar, destacando 

a pertinência do atendimento pedagógico e educacional consciente, com base nas implicações da 

educação e saúde; 

Dimensionar o desenvolvimento da humanização na saúde, enfocando princípios, fundamentos e 

cuidados no atendimento educacional de crianças e adolescentes.    

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO PRISIONAL 

 

EMENTA: Inclusão e ressocialização; Educação como direito humano; Intervenção 

psicopedagógica; Educação profissionalizante; Método APAC; Educação a distância para apenados.  

 

OBJETIVOS: 

GERAL: Proporcionar aos discentes de pedagogia uma visão de como se dá a oferta de educação 

para jovens e adultos em estabelecimentos   penais. Capacitar e instrumentalizar os discentes através 

de uma abordagem reflexiva da disciplina, considerando a origem e desenvolvimento do sistema 

prisional brasileiro. 

 

ESPECÍFICOS:  
- Conhecer os diversos tipos de estabelecimentos prisionais bem como de alguns institutos 

relacionados ao direito penal; 
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- Contextualizar nos diversos momentos da história, visando a compreensão do contexto atual em que 

se encontra esta política pública. Conhecer os diversos tipos de estabelecimentos prisionais bem como 

de alguns institutos relacionados ao direito penal; 

- Apresentar a oferta da escolaridade necessária para sua formação; 

- Proporcionar materiais didáticos pedagógicos para o auxílio na aprendizagem no sistema prisional 

- Promover a capacidade de aprender e de socializar os conhecimentos adquiridos da leitura, escrita 

e cálculo. 

 

 

DISCIPLINA: DIREITO EDUCACIONAL 

 

EMENTA: Introdução aos aspectos gerais do Direito. Constituição brasileira e estadual. 

Relacionamento entre direito civil e educação, entre dispositivos educacionais e estrutura legal da 

educação brasileira. Direitos e deveres de alunos, professores, servidores, administração e outros 

especialistas. Estudo do direto e da educação como processos de controle sobre os vários aspectos da 

educação. Escolarização pública e direito. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: Proporcionar ao aluno o conhecimento dos principais aspectos componentes do sistema 

educacional brasileiro vigente, e a legislação que trata do assunto. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Propiciar uma visão mais abrangente e atual sobre a importância da proteção integral da criança e 

do adolescente com ênfase na realidade socioeconômico e cultural, destacando a importância do 

pedagogo neste contexto;  

- Reconhecer   e   interpretar   os   Princípios   e   Pressupostos   educacionais, estabelecidos na 

Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, face às novas exigências educacionais da atualidade. 

- Oportunizar aos participantes a compreensão dos modernos conceitos, fundamentos e práticas 

juspedagógicas, instrumentando-os juridicamente para a resolução de conflitos de interesses nas 

relações de direitos entre discentes, docentes e instituições de ensino. 

- Contribuir para a aplicação dos princípios do direito em uma gestão escolar de resultados. 

Desenvolver competências ao exercício da docência no ensino superior. 

- Compreender as políticas públicas de educação como um conjunto de ações complexas que 

legitimam os elementos estruturantes da escola. 

 

 

DISCIPLINA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

EMENTA: A interação entre as pessoas e o trabalho. Personalidade: sistemas e mecanismos de 

defesa. Fenômenos grupais. Comunicação interpessoal. Motivação e trabalho. Liderança e Poder. A 

globalização e mudanças comportamentais. Ajustamento e produtividade frente aos processos de 

mudança de base tecnológica. Ética profissional. Dinâmica de grupo.  

 

OBJETIVOS: 

GERAL:  

Oferecer aos alunos do curso de Pedagogia a oportunidade de conhecer e discutir aspectos pertinentes 

ao relacionamento humano a partir das referências conceituais no ambiente de trabalho. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Promover o conhecimento sobre a ciência Pedagogia; 

- Facilitar o entendimento da formação da Personalidade; 

- Oportunizar a compreensão acerca do funcionamento dos grupos em diferentes ambientes; 

- Possibilitar discussões e reflexões sobre as relações humanas no contexto do trabalho; 

- Instrumentalizar os acadêmicos no que tange as relações humanas a fim de contribuir com suas 

práticas em estágios e atuação profissional. 

 


