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1

BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA

1.1

1.1.1

DA ENTIDADE MANTENEDORA

Qualificação

A Fundação Educacional de Ituverava (FE), pessoa jurídica de direito privado, é uma
associação civil mantida com recursos privados, sem fins lucrativos, destinada a fundar e manter
estabelecimentos de ensino de qualquer nível, incentivar as pesquisas pedagógicas, científicas e
atividades culturais em geral.

1.1.2

Condição jurídica

O Estatuto Social encontra-se registrado sob nº 10197, livro B, em 19/06/2017 do
Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica de Ituverava. A atual
Diretoria foi eleita em Assembleia Geral de 18/11/2016 e tomou posse em 15/01/2017 a 14/01/2021,
estando assim representada:

Dirigentes do Conselho
Pedro César Galassi

Cargo
Presidente

César Luiz Mendonça

Vice-presidente

Paulo César da Luz Leão

Secretário

Diretoria Executiva
Roberto Inácio Barbosa

Cargo
Diretor Executivo

Sandro Duarte Esteves

1º Tesoureiro

Dorival da Silva Pereira

1º Secretário

Luiz Miguel Ribeiro Moyses

Procurador
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1.2

DA INSTITUIÇÃO MANTIDA

1.2.1 Identificação
FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA - FAJOB
CNPJ: 45332194-0001/60.
Endereço: Rua RIO GRANDE DO NORTE, 1470 - (SP).
1.2.2

Dirigentes e Coordenadores

A FAJOB/FE é dirigida por pessoas sérias e competentes, com larga experiência
administrativa e acadêmica.
O quadro abaixo facilita a visualização dessas informações:

1.2.3

Relação dos Dirigentes e Coordenadores

Dirigentes
Nome

Cargo

Titulação

Qualificação Profissional

Antônio Luís de Oliveira

Diretor

Doutor

Professor

Regime
Trabalho
40 h

Vilma de Lima Barreto

Secretária Geral

Especialista

Professora

40 h

Coordenadores
Nome

Cargo

Coordenadora de
Pedagogia - Presencial
Coordenador de
Roberto Inácio Barbosa Filho
Direito
Coordenador de
Renê Porfírio Camponês do Brasil
Engenharia Civil
Coordenadora de
Roberto Inácio Barbosa Filho
Programa de Extensão
Antônio Luís de Oliveira
Coordenador do ISE
Coordenador de PósAntônio Luís de Oliveira
graduação
*regime de tempo integral: 40 horas semanais
Maria Madalena Gracioli

Titulação

Qualificação
Profissional

Regime
Trabalho

Doutora

Professora

RP

Mestre

Professor

RP

Doutor

Professor

RP

Mestre

Professor

RP

Doutor

Professor

RTI

Doutor

Professor

RTI
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1.3

EXPERIÊNCIA NA ÁREA EDUCACIONAL

O Município de São Joaquim da Barra está localizado na região conhecida como Alta
Mogiana região norte do estado de São Paulo. Com uma população aproximada de 46 mil habitantes a
cidade se destaca economicamente na prestação de serviços do comércio e da saúde. A atividade
industrial ocupa o segundo setor na contribuição ao PIB da cidade ( figura 1). Atualmente a cidade se
destaca como a cidade mais industrializada da região portando a indústria de base e transformação.
Em relação aos indicadores socioeconômicos apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano
(IDHM) - de 0,762, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto
(IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é
Longevidade, com índice de 0,847, seguida de Renda, com índice de 0,740, e de Educação, com
índice de 0,706.
Fig. 1. Produto Interno Bruto do Município de São Joaquim da Barra ano de 2016
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A proposta de instalação de uma nova faculdade em São Joaquim da Barra partiu de
uma sugestão feita pela Prefeitura Municipal feita pelo Prefeito Marcelo de Paula Mian. A Prefeitura
Municipal apresentou tal necessidade por interpretar a existência de uma demanda histórica na cidade
em ter uma IES capacitada em formar engenheiros, advogados e professores evitando assim o
deslocamento diário e sazonal dos seus estudantes para os municípios da região. A escolha da
Fundação Educacional de Ituverava como Mantenedora foi baseada em sua consagrada experiência,
tradição e transparência na condução de seus projetos educacionais inovadores.
A possibilidade de expansão da Fundação Educacional de Ituverava para o Município de São
Joaquim da Barra - SP, foi avaliada e debatida por seu corpo dirigente e aprovada pelo seu Conselho
de Curadores. A FE, mantenedora do referido projeto, apoia todas as iniciativas de modernização e de
promoção da educação superior brasileira, com isso, espera continuar oferecendo condições viáveis
de acesso e conclusão a qualquer cidadão sem distinção de qualquer natureza, corroborando desta
forma para o desenvolvimento social e econômico dos municípios parceiros.
Entende-se que a região esteja em processo de reorganização econômica frente às novas
condições impostas pelo mundo do trabalho, entre as quais, a nova condição social e produtiva,
principalmente no que se refere à atividade agrícola e seus impactos sobre uma nova dinâmica
pecuniária populacional. Esta situação é confirmada pelas informações coletadas dos alunos
ingressantes, principalmente pela equipe de concessão de bolsas e assistência Social da Fundação
Educacional de Ituverava, mostrando que em termos gerais, o aluno da região apresenta uma renda
média per capita de um salário mínimo e possui dificuldades em investir na sua formação
profissional. Em cima desta concepção, a FE através da FAJOB praticará preços de mensalidade
abaixo da média de mercado como primeira medida de promoção e desenvolvimento regional, além
de estender sua política de concessão de bolsas de estudo para a nova IES mantida. A Faculdade
também participará de vários programas sociais que permitem o acesso do aluno de baixa renda a
Cursos Superiores, como o FIES - Financiamento Estudantil e Prouni - Programa Universidade para
todos, que são oferecidos pelo governo Federal. Este conjunto de compromissos já praticados
proporcionou a FE o Certificado de Entidade de Assistência Social - CEBAS1.
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1.3.1 Organização Acadêmica e Administrativa

A Administração da Faculdade será exercida pelos seguintes órgãos:

I - Administração Superior:
a) Conselho de Administração Superior
b) Diretoria Geral

II - Administração Básica:
a) Conselho Pedagógico
b) Coordenadoria do Instituto Superior de Educação
c) Comissões Especiais
d) Coordenadoria de Cursos

O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza deliberativa, normativa,
consultiva e recursal é constituído: a) pelo Diretor Geral, seu Presidente; b) pelo Coordenador do
Instituto Superior de Educação c) pelos Coordenadores de Curso; d) pelo Coordenador de Pósgraduação; e) pelos Coordenadores de Programas de Extensão; f) por dois representantes do corpo
docente, com no mínimo 01 (um) ano de dedicação na Instituição; g) por um representante do corpo
discente; h) por três representantes da Mantenedora, por ela indicados; i) pelo Secretário Geral.
Ao Conselho de Administração Superior compete:
a) zelar pelos objetivos institucionais da Faculdade e do ISE;
b) elaborar e aprovar, acordes com a legislação educacional vigente, as normas
acadêmicas que regem as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade;
c) regulamentar, por meio de resoluções, os atos normativos internos e os decorrentes
das competências regimentais;
d) submeter, à aprovação da Mantenedora, o planejamento geral da Faculdade para o
ano seguinte, até o final do mês de novembro de cada ano;
e) exercer o poder disciplinar e apreciar, em grau de recurso, os processos que lhe
forem encaminhados pela Diretoria Geral;
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f) aprovar a criação, modificação e extinção de cursos sequenciais, de graduação, pósgraduação, aperfeiçoamento e extensão, seus

currículos plenos e vagas,

por

proposta da Diretoria Geral, decidindo as questões sobre a sua aplicabilidade e de
acordo com a aprovação dos órgãos competentes do Ministério da Educação, na
forma da lei;
g) aprovar o Calendário das atividades acadêmicas da Faculdade e do ISE e as normas
complementares à legislação sobre currículo, plano de curso, programa, plano de
ensino, matrículas, transferência, métodos de ensino-aprendizagem, avaliação de
desempenho acadêmico, aproveitamento de estudo, programa de pesquisa e
extensão, dependência ou em processo de adaptação curricular, processo seletivo e
outros assuntos que se incluam no âmbito de suas demais competências;
h) aprovar regulamentos dos órgãos internos;
i) apurar responsabilidade do Diretor, Coordenadores e outros, quando, por omissão
ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação, do
Regimento, de regulamentos ou de outras normas internas complementares;
j) intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos;
k) interpretar o Regimento e decidir os casos omissos, ouvido o órgão interessado;

A Diretoria Geral, exercida pelo Diretor Geral, é o órgão executivo superior de coordenação
e fiscalização das atividades da Faculdade com as seguintes competências:
a) superintender

todos os serviços e execução administrativa e acadêmica da

Faculdade e do ISE, zelando, inclusive, pela observância dos horários de
funcionamento de todas as atividades;
b) representar a Faculdade e o ISE junto às pessoas ou instituições públicas ou
privadas;
c) convocar e presidir o Conselho de Administração Superior, com direito de voz e
voto de qualidade;
d) constituir Comissões para resolver matérias de interesse da Faculdade e do ISE;
e) presidir todos os atos acadêmicos em que estiver presente;
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f) cumprir o Calendário Acadêmico, aprovado pelo Conselho de Administração
Superior;
g) conferir grau e assinar, com o Secretário Geral, diplomas, certificados, certidões e
demais documentos pertinentes expedidos pela Faculdade e pelo ISE;
h) assinar a correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome da
Faculdade e do ISE;
i) regulamentar as atividades do pessoal técnico-administrativo;
j) solicitar à Mantenedora a contratação ou dispensa de docentes, observadas as
disposições legais, do Regimento e dar-lhes posse;
k) supervisionar as atividades institucionais nas áreas econômico-financeiras e os
serviços de apoio de tesouraria e contabilidade respectivas, nos termos delegados
pela Mantenedora;
l) remeter, aos órgãos competentes da área da educação, processos, petições e
relatórios das atividades e ocorrências verificadas na Instituição, quando for o caso;
m) exercer o poder disciplinar de acordo com as normas vigentes;
n) homologar a designação do Coordenador do ISE e dos Coordenadores de Cursos;
o) encaminhar, anualmente, à Mantenedora, nos prazos estabelecidos, o relatório das
atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade, relativos ao ano anterior;
p) resolver os casos urgentes ou omissos, “ad referendum” do Conselho de
Administração Superior, ou por delegação da Mantenedora, quando for o caso, nos
termos da legislação;
q) propor ao Conselho de Administração Superior concessão de títulos honoríficos e
prêmios;
r) autorizar pronunciamento público que envolva sob qualquer forma a Faculdade e o
ISE;
s) exercer quaisquer outras atribuições previstas em lei e no Regimento.
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O Conselho Pedagógico será assim constituído: a) Diretor Geral (presidente); b) Coordenador
do Instituto Superior de Educação; c) Coordenadores dos Cursos; d) por um representante do corpo
discente, indicado na forma da legislação vigente, com mandato de 1 (um) ano, vedada a recondução.
Ao Conselho Pedagógico, órgão consultivo e deliberativo, de coordenação didáticopedagógica e de assessoria à Faculdade e do ISE, compete supervisionar as atividades didáticas e
pedagógicas dos cursos e programas afetos.
São competências do Conselho Pedagógico:
a) deliberar sobre providências destinadas a resolver questões relativas a processos que
envolvam o corpo discente e seus recursos, em primeira instância;
b) emitir parecer sobre questões de ordem disciplinar, como instância recursal, sobre
deliberações da comissão disciplinar;
c) opinar sobre o planejamento geral dos trabalhos da Faculdade e do ISE, bem como
alteração curricular e questões relativas à sua aplicabilidade;
d) sugerir nomes de docentes à Diretoria Geral, para compor Comissões;
e) aprovar a realização de cursos de pós-graduação em nível de especialização ou
aperfeiçoamento e os de extensão, aprovando os planos propostos pela Coordenação
específica, elaborados de acordo com a legislação;
f) elaborar as normas de transferência, bem como plano de estudos de adaptação, além
de critérios para equivalência de estudos, dependência, adaptação, encaminhando à
aprovação do Conselho de Administração Superior;
g) aprovar as ementas, programas e bibliografia básica e complementar das disciplinas,
com seus respectivos planos de ensino;
h) aprovar os projetos de cursos especiais, extracurriculares e outros;
i) aprovar normas acadêmicas complementares às do Conselho de Administração
Superior e praticar os demais atos de sua competência, como instância de recursos,
segundo os dispositivos neste Regimento, dos regulamentos das Unidades de Apoio
Pedagógico e Administrativo da Faculdade e do ISE e aquelas delegadas ou definidas
pela Diretoria Geral e as demais que recaiam no âmbito de suas competências.

10

A Coordenadoria do Instituto Superior de Educação, exercida pelo Coordenador Geral, é
o órgão executivo superior de coordenação e fiscalização dos Cursos de Licenciatura da Faculdade.
São atribuições do Coordenador Geral:
a) apreciar e fiscalizar os projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura, de
Formação Pedagógica, Programas de Educação Continuada, Cursos de pósgraduação, de caráter profissional;
b) sugerir e planejar medidas para aperfeiçoar o perfil dos profissionais na área de
educação

a serem formados em função de suas características profissionais e

sociais;
c) organizar e propor cursos de aperfeiçoamento e extensão, juntamente com os
Coordenadores dos Cursos de Licenciatura necessários ou úteis à formação
profissional dos alunos de licenciatura;
d) organizar e propor cursos de pós-graduação de caráter profissional, programas de
formação continuada, programas de formação pedagógica para portadores de
diploma de curso superior;
e) promover o entrosamento dos Cursos de Licenciatura, propiciando indispensável
interdisciplinaridade e a relação teoria-prática, necessários à formação profissional
prevista;
f) fiscalizar a execução do Projeto Institucional-Pedagógico para os cursos de
Licenciatura;
g) propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão na área
da educação;
h) encaminhar, ao Conselho Pedagógico, as reformulações do Projeto InstitucionalPedagógico das Licenciaturas;
i) rever e atualizar, juntamente com os coordenadores dos cursos de Licenciatura, o
Projeto Institucional-Pedagógico dos Cursos de Licenciatura;
j) fiscalizar a elaboração, reformulação e execução dos Projetos Pedagógicos dos
cursos de Licenciatura;
k) Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento.

O Curso é a menor fração da estrutura da Faculdade e do ISE para todos os efeitos da
organização administrativa. O Curso compreende disciplinas que constam de seu currículo e congrega
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os docentes que as ministram. O elenco das disciplinas do currículo pleno de cada Curso é proposto
pelo Coordenador de Curso ao Conselho de Administração Superior, para aprovação. Cada Curso é
dirigido por uma Coordenadoria que deve justificar-se pela natureza e amplitude do campo de
conhecimento abrangido e pelos recursos materiais e humanos necessários ao seu funcionamento. A
Coordenadoria pode agregar vários Cursos, em função de suas afinidades ou características gerais de
organização, com prévia aprovação da Diretoria Geral.
A reunião de todos os docentes do Curso e um representante do corpo discente, eleito por seus
pares, constitui o Colegiado de Curso, para efeito de planejamento didático-pedagógico e de avaliação
do desempenho do respectivo Curso.

São atribuições do Coordenador de Curso:
a) preparar, em cada período letivo, plano de atividades, atribuindo encargos de
ensino, estágio e pesquisa aos seus membros, procurando entrosar as diversas
disciplinas do Curso, tendo em vista o cumprimento dos programas e seus objetivos;
b) representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade;
c) coordenar a elaboração e sistematização das ementas e planos de ensino das
disciplinas do currículo do curso, para apreciação e aprovação do Conselho
Pedagógico;
d) fomentar e incentivar a produção científica e intelectual do corpo docente;
e) dar cumprimento às decisões, perante os corpos discente, docente e aos órgãos de
registro
f) controle e o setor de arquivo de documentação acadêmica da Faculdade;
g) instruir processos e dar parecer sobre assuntos de ordem didático-científica, quando
solicitado pelo Conselho Pedagógico, pela Diretoria Geral ou qualquer outro órgão
da Faculdade;
h) apresentar semestralmente, à Diretoria Geral, relatório de suas atividades e do seu
Curso, bem como as indicações bibliográficas, a relação de material didático e os
bens tecnológicos com orientação de utilização, necessários ao cumprimento das
metas estabelecidas para o período letivo;
i) exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pela Diretoria Geral e as
previstas na legislação ou no Regimento, nos regulamentos das Unidades de Apoio
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Pedagógico e Administrativo da Faculdade e aquelas que recaiam no âmbito de suas
competências;
j) apresentar ou entender-se com a Diretoria Acadêmica sobre sugestões ou
deliberações emanadas do Colegiado do Curso, que devam ser encaminhadas ao
Conselho Pedagógico para aprovação;
k) desempenhar outras atividades de sua competência e praticar atos inerentes às
finalidades da organização didático-administrativa da Faculdade, necessários à
eficiência e eficácia do processo ensino-aprendizagem.

São competências do Colegiado de Curso:
a) elaborar, pelos seus docentes, os planos de ensino, programas, bibliografias e
ementas de cada disciplina conforme as exigências do projeto pedagógico do curso,
antes do início de cada período letivo, com a devida atualização, para a aprovação
do Conselho Pedagógico;
b) sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada Curso, em função de
suas características profissionais e sociais;
c) planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos
acadêmicos a serem exigidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso, de acordo
com o calendário acadêmico;
d) organizar e submeter à aprovação do Conselho Pedagógico, a realização de
extraordinários, seminários ou conferências, necessárias ou úteis à formação
profissional dos alunos;
e) indicar ao Coordenador do Curso bibliografia específica necessária aos planos de
ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário;
f) promover o entrosamento das matérias de sua área com as demais, propiciando
indispensável

interdisciplinaridade

e

a

compatibilização

de

conteúdos

programáticos, necessários à formação profissional prevista;
g) zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das disciplinas do curso;
h) propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão;
i) apreciar e opinar, por escrito, sobre processos de admissão, transferência e
aproveitamento, aceleração, dependência e adaptação de estudos;
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As Comissões Especiais Permanentes são órgãos de apoio da administração da Faculdade,
compostas de 3 (três) membros cada uma, criadas com vistas a dar flexibilidade e velocidade aos
processos de ingresso à primeira série dos cursos e de aplicação dos regulamentos disciplinares aos
corpos discente, docente e administrativo da Instituição.

A Comissão de Ingresso ou Admissão aos Cursos, obedecida às normas do Conselho de
Administração Superior, tem por objeto a definição dos procedimentos para ingresso ou admissão de
candidatos à primeira série dos cursos. São atribuições desta Comissão:
a) investigar, junto às Coordenarias de Curso, o perfil do público de seu interesse;
b) propor critérios para a política de ingresso ou admissão de alunos, com vista a
alcançar o objetivo institucional da Faculdade;
c) analisar e deliberar sobre pleitos especiais e recursos interpostos, contra decisões dos
responsáveis pelo ingresso ou admissão de alunos;
d) acompanhar e supervisionar os trabalhos dos responsáveis pela elaboração e
aplicação dos procedimentos para o sistema estabelecido para o ingresso ou
admissão de alunos;
e) estabelecer convênio, se esta for à determinação dos órgãos superiores da
administração da Faculdade, com instituições congêneres para o processo seletivo
de ingresso de alunos à primeira série dos cursos de graduação.
f) a qualificação do corpo docente em efetivo exercício nos cursos de graduação;
g) a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos;
h) o elenco dos cursos reconhecidos e/ou em processo de reconhecimento, assim como
os resultados das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação;
i) o valor dos encargos educacionais a serem assumidos pelo aluno e as normas de
reajustes aplicáveis no período letivo a que se refere.

A Comissão Disciplinar é órgão de natureza deliberativa em matéria de disciplina e
manutenção da ordem e respeito no âmbito da Instituição, cabendo-lhe zelar pelo bom e fiel
cumprimento dos princípios e normas éticas que regem a Faculdade e o ISE.
São atribuições e competências da Comissão Disciplinar:
a) submeter, elaborar e propor alteração dos códigos de princípios e normas da
Faculdade, obedecidas às disposições do Regimento;
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b) cumprir e fazer cumprir o regime disciplinar do Regimento estabelecido para os
corpos docente, discente e técnico-administrativo;
c) instaurar sindicâncias, julgar, determinar e aplicar as penalidades cabíveis aos
infratores docentes, discentes da Instituição, na justa medida da gravidade de que é
revestida;
d) das penas disciplinares aplicadas aos infratores caberá recurso ao Conselho de
Administração Superior da Faculdade;
Os Cursos de pós-graduação, stricto-sensu, credenciados pelos órgãos competentes, prestamse ao aprofundamento dos estudos superiores de portadores de diploma de graduação ou equivalente,
e têm, por escopo, o atendimento às clientelas internas e externas à Instituição.
O regime dos cursos de pós-graduação, lato-sensu, de especialização e aperfeiçoamento, é
tratado em regulamentação específica para cada caso, aprovada pelo Conselho de Administração
Superior.
Compete à Coordenadoria de Pós-graduação a realização de cursos de pós-graduação e de
aperfeiçoamento, por campo de conhecimento, sob a responsabilidade de um Coordenador. São
atribuições deste último:
a) coordenar o Curso e manter articulação permanente com os seus corresponsáveis
por meio de reuniões periódicas com os respectivos docentes, para elaboração e
manutenção do projeto pedagógico de cada Curso;
b) acompanhar e avaliar a execução dos planos de ensino dos agentes responsáveis
por sua execução;
c) encaminhar ao Diretor Geral, proposta de alteração do currículo do curso, adequada
ao seu projeto pedagógico;
d) propor alterações nos programas das disciplinas, objetivando compatibilizá-los;

A Faculdade mantém cursos, atividades e serviços de extensão abertos às comunidades de sua
inserção, para a difusão dos conhecimentos resultantes da sua criação cultural, técnica, tecnológica ou
de pesquisas. São atribuições do Coordenador de Programa de Extensão:
a) coordenar os cursos e programas de extensão em articulação permanente com os
seus co-responsáveis por meio de reuniões periódicas com os respectivos docentes,
para elaboração e manutenção do projeto pedagógico de cada curso ou programa;
b) acompanhar e avaliar a execução dos cursos e programas de extensão e dos agentes
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responsáveis por sua execução;
c) encaminhar ao Diretor Geral, relatórios periódicos, circunstanciados, das atividades
de extensão, comprobatórios da suas adequações aos fins propostos no plano
pedagógico de desenvolvimento da Instituição ou propondo alterações nos
programas, objetivando compatibilizá-los com aqueles fins.
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1.4

INSTALAÇÕES

1.4.1 Infraestrutura

Relação das Dependências do Campus - FAJOB
O Campus da FAJOB foi doado pela Prefeitura de São Joaquim da Barra e foi
reformado pela Fundação Educacional de Ituverava, que realizou uma série de adaptações,
principalmente no que se refere à Acessibilidade e aumento no número de banheiros, conforme
plantas em anexo (Anexo 4 e 5)
Local
Banheiros
Biblioteca
Secretária
Laboratórios de Informática
Laboratórios de Desenho
Laboratório de Química
Briquedoteca
Laboratório de Física
Salas de aula
Salas coordenação
Salas docentes

1.4.2

Quantidades
4
1
1
2
3
1
1
1
8
4
1

Área
29 m² cada
200 m² cada
53 m²
45 m² cada
45 m² cada
29 m2
32 m2
45 m² cada
48 m² cada
12 m² cada
35 m²

Plano de expansão
A partir de 2018 a Fundação Educacional de Ituverava iniciará a construção de mais 30

salas de aula para atendimento dos novos cursos, ampliação da Biblioteca, além disso, será feito um
complexo de laboratórios para os cursos de Engenharia. As plantas com as futuras ampliações
encontra-se em anexo (Anexo 5)
Os recursos para a construção destas novas salas e dos laboratórios será investido pela
mantenedora não retirando valores da FAJOB nestes primeiros anos de existência.
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1.4.3 Laboratórios específicos
A formação teórica do aluno será complementada com atividades desenvolvidas em
laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. O objetivo desses laboratórios é oferecer um ambiente
propício ao desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais, além de estimular o espírito científico
dos discentes. Vale salientar que as aulas práticas serão sempre com turmas de 20 alunos. Para os dois
primeiros anos, serão disponibilizados os laboratórios de Desenho e Física e Química, de Informática
com foco específico ao estímulo à pesquisa acadêmica. O Primeiro Laboratório servirá para aulas
práticas de Desenho Técnico e Desenho Técnico Civil, apresentando 20 mesas para desenhos. O
laboratório de Física apresenta capacidade para abrigar 20 alunos. O laboratório da Química apresenta
a possibilidade de uso das aulas práticas de Química Tecnológica e Experimental O laboratório de
informática será utilizado para aulas das disciplinas de Introdução à Ciências da Computação,
Linguagens de Programação e Aplicações e Projeto Assistido por Computador. Nestes laboratórios,
há 20 computadores cada um.
Todos os laboratórios contam com normas de utilização e com técnicos responsáveis para o
preparo das aulas.
Laboratório
Laboratório de Informática
Laboratório de Desenho Técnico
Laboratório de Física
Laboratório de Química
Brinquedoteca

Especificação
Mobiliários e computadores
Mobiliários
Bancadas e armários
Bancadas e equipamentos
Mobiliário

Quant.
2
1
1
1
1

Os Laboratórios de ficaram abertos e à disposição do corpo docente e discente da Faculdade
das 8h às 22h30m, nos dias úteis.
A Instituição conta com técnicos, em sua estrutura de funcionários, que executam atualizações e
manutenções de softwares e gerenciamento de rede.

1.4.3.1

Normas Gerais do uso da Brinquedoteca da FAJOB

1. Devem ser usadas vestimentas adequadas (calça comprida e camisa/camiseta fechada).
2. Não fume, coma ou beba dentro do laboratório.
3. Proibido o uso de celulares.

18

4. Trabalhe com seriedade, evitando brincadeiras.
5. Os roteiros das experiências que serão realizadas devem ser lidos, atenciosamente, antes de serem
executados.
6. Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e aplicação dos
procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da FAJOB.
7. Será considerada “falta grave” o desrespeito aos auxiliares responsáveis por monitorar o uso dos
laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.
8. O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso hajam suspeitas de maluso dos recursos.
9. Jamais esqueça que A Brinquedoteca é um ambiente de trabalho submetido a riscos de acidentes,
na maioria das vezes causados por atos inseguros. O trabalho em laboratório exige concentração e
bom desempenho. Para tanto, o aluno precisa seguir as recomendações e instruções fornecidas
pelos professores. Também deve ser mantido o mínimo de ruído possível.
10. Em caso de incêndio, desligue a chave geral do laboratório, use a saída, chame socorro. NUNCA
USE EXTINTOR EM HUMANOS.

1.4.3.2

Normas do uso do Laboratório de Química da FAJOB

1

Proibido a entrada do aluno sem jaleco e com calçado aberto (ex. sandália).

2

Não fume, coma ou beba dentro do laboratório.

3

Proibido o uso de celulares.

4

Antes de iniciar e ao término das experiências a bancada deve permanecer organizada.

5

Trabalhe com seriedade, evitando brincadeiras.

6

Não deixe materiais estranhos ao trabalhar sobre as bancadas, como cadernos, bolsas, agasalhos,
etc.

7

Os roteiros das experiências que serão realizadas devem ser lidos, atenciosamente, antes de serem
executados.

8

Trabalhe com quantidades indicadas de substâncias, evitando o desperdício dos reagentes, gás,
luz e outros. Realize apenas os experimentos indicados nos roteiros.

9

Para a preparação de uma solução ou quando faz-se uma diluição, deve ser usada água destilada.

10 Tome o máximo de cuidado para não contaminar reagentes: não troque as tampas, use uma pipeta
para cada reagente, não utilize frascos de outra bancada e leia o rótulo do frasco antes de utilizálo.
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11 Deve-se atentar para o descarte de reagentes, pois muitos deles são tóxicos e não poderão ser
lançados no meio ambiente. Procure saber a maneira correta de descartá-los.
12 Ao aquecer o tubo de ensaio, proceda de maneira adequada para que o conteúdo não seja lançado
fora, causando acidentes graves. Líquidos inflamáveis (éter, álcool, acetona, benzeno, etc.) não
devem permanecer próximo da chama.
13 Tome o máximo de cuidado com ácidos e bases concentradas, estes atacam a pele. No caso de
acidentes com substâncias cáustica, a parte atingida deve ser imediatamente lavada com água e o
fato comunicado ao professor.
14 Jamais esqueça que o laboratório é um ambiente de trabalho submetido a riscos de acidentes, na
maioria das vezes causados por atos inseguros. O trabalho em laboratório exige concentração e
bom desempenho. Para tanto, o aluno precisa seguir as recomendações e instruções fornecidas
pelos professores. Também deve ser mantido o mínimo de ruído possível.
15 Nunca deixe frascos de matérias primas e solventes destampados. Após a utilização, devolvê-los
rapidamente ao local inicial para que outros alunos também possam utilizar e evite perdas,
quebras e derramamentos acidentais.
16 Em caso de derramamento, providencie a limpeza; o mais rápido possível.
17 Nunca abra frascos de reagentes antes de ler o rótulo nem teste substâncias químicas pelo odor ou
sabor. Lembrem-se, animais e plantas estão preservados com produtos químicos, portanto
também possuem odor.
18 Ao acender o bico de bunsen, observe a presença de materiais inflamáveis e solventes nas
proximidades e retire-os. Fechar sempre os bicos de gás que não estiverem em uso.
19 Em caso de incêndio, desligue a chave geral do laboratório, use a saída, chame socorro. NUNCA
USE EXTINTOR EM HUMANOS.

1.4.3.2

Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FAJOB

1 Os laboratórios de informática têm por objetivo oferecer condições para o desenvolvimento de
atividades científico-acadêmicas.
2 São usuários dos laboratórios de informática o corpo discente, docente e funcionários técnicoadministrativos vinculados a FE/FAJOB.
3 Os laboratórios de informática são destinados para o oferecimento de disciplinas práticas, no
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período de segunda a sexta-feira das 7h às 23h e sábado das 7h às 17h;
4 Durante os horários livres, os laboratórios de informática estarão disponíveis para utilização do
corpo discente, docente e funcionários técnico-administrativos.
5 NÃO é permitido ao usuário:

5.1. Instalar softwares de qualquer natureza, sem autorização prévia da Coordenação dos
Laboratórios de Informática;
5.2. Enviar mensagens que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à moral das pessoas ou
coletiva;
5.3. Acessar páginas da Internet que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à moral pessoal
ou coletiva. Por exemplo, páginas de relacionamentos (redes sociais), pornográficas, de caráter
racista, discriminatórias ou que incitem a violência;
5.4. Consumir alimentos ou bebidas nas dependências dos laboratórios;
5.5. Utilizar recursos de comunicação instantânea (msn, salas de bate-papo, google-talk, entre
outros) que não estejam previstos em atividades didático-pedagógicas;
5.6. Utilizar jogos individuais ou coletivos que não estejam previstos em atividades didáticopedagógicas;
5.7. Enviar mensagens utilizando-se de identidade alterada, que não identifique o remetente;
6

Interferir no funcionamento dos equipamentos de informática ligados à rede do FE/FAJOB.

7

A FAJOB poderá exercer de forma generalizada e impessoal o controle sobre os acessos a
conteúdos (equipamento e internet) por ela fornecidos, estritamente com a finalidade de evitar
abusos, na medida em que estes podem vir a causar prejuízos. Não irá divulgar as informações
relativas de um usuário a terceiros, exceto para apresentação de prova em processo administrativo
ou judicial.

8

Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e aplicação dos
procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da FAJOB.

9

Será considerada “falta grave” o desrespeito aos auxiliares responsáveis por monitorar o uso dos
laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.

10 O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso hajam suspeitas de mal-uso
dos recursos.
– Problemas
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Todo e qualquer problema deve ser comunicado, de imediato, a um dos técnicos, com vista à
resolução do mesmo com a maior brevidade possível.
– Cumprimento das Normas
O NÃO cumprimento destas normas pode levar à proibição da utilização da sala. O aluno punido,
caso se sinta injustiçado deverá enviar solicitação de revisão ao Colegiado de Curso.

1.4.4 Acesso à Internet

A FAJOB já conta com um

Link Dedicado

de 20Mb que apresenta as seguintes

características:


Internet de alta velocidade e conexão rápida 24 horas;



Simetria na velocidade de Downloads e Uploads;



Link de acesso exclusivo via Par Metálico, Cabo Óptico;

1.4.5 Equipamentos
Equipamentos
Computadores
Impressoras
Projetores

1.5

Especificação
Pentium IV, Athon 2,3 GH e Semprom 2,4 GH com 512 Mb.
Laser
Data-show

Quant.
40
1
12

Biblioteca
A Biblioteca da FAJOB possui uma área de aproximadamente de 140 m2, com plano

de expansão previsto no seu Plano de Desenvolvimento Institucional.
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Espaço Físico

BIBLIOTECA DA FAJOB/FE
DESCRIÇÃO
Acervo
Sala de leitura
Sala de estudo em grupo

QUANTIDADE
2
1
1

ÁREA m2
42m2
32m2
32m2

1.5.1 Organização
As Bibliotecas da Fundação Educacional de Ituverava têm a finalidade de apoiar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela instituição.
A habilidade em fazer pesquisa em bibliotecas começa com a compreensão de como
elas são organizadas e com a familiaridade na utilização dos seus recursos.
Para isso, durante a recepção dos alunos ingressantes (Semana do Calouro), é feita uma
apresentação da Biblioteca e dos serviços que ela oferece. Na primeira visita às instalações é
distribuído o Guia do Usuário (disponível também online), organizado com o objetivo de informar as
funcionalidades e os serviços disponíveis, e esclarecer as formas de acesso e obtenção de documentos;
oferece, ainda, diretrizes para a elaboração e normalização de trabalhos científicos e/ou acadêmicos,
utilização do acervo e demais serviços disponíveis à comunidade de usuários.
O acervo da Biblioteca está organizado por Assunto segundo o Sistema de
Classificação de Dewey – CDD. e disponibilizados em estantes identificadas.
Os Autores são identificados pela Tabela Cutter-Sanborn;
Catalogação - AACR2
O acervo está totalmente informatizado e sistematicamente organizado no Banco de
Dados Biblio’s FE, que permite gerar relatórios, estatísticas e, principalmente, a recuperação rápida e
precisa das informações;
A recuperação da informação pelo usuário é feita via web, disponível em:
http://www.servicos.feituverava.com.br/biblioteca/
 Permite a Busca do acervo por Autor / Título / Assunto e por tipo de material.
 Acesso às Referências das obras e documentos do acervo elaborados segundo a ABNT – NBR
6023.
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 Base de Dados Cadastral dos usuários contendo os vínculos institucionais e dados pessoais
para transações de empréstimo e reserva de material (on-line).
 A Biblioteca participa dos Sistemas de Comutação Bibliográfica – COMUT. BIREME.
BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE (BVS) e outros por meio da CBBU.
 Acesso direto aos principais jornais e revistas on-line nacionais e internacionais.
 Indicação e acesso direto aos principais periódicos científicos on-line selecionados por área do
conhecimento.
A Fundação Educacional de Ituverava em convênio com a Pearson Education do Brasil
Ltda (Biblioteca Virtual 3.0) e com a VitalSource (Minha Biblioteca) disponibiliza em
http://www.servicos.feituverava.com.br/bv/ mais um serviço de alta qualidade, oferecendo, na íntegra,
acesso a um acervo digital a milhares de títulos em mais de 50 áreas de conhecimento, por meio de
uma BIBLIOTECA VIRTUAL. O serviço consiste em uma seleção de títulos universitários,
disponíveis pela Internet para leitura em tela, além de oferecer outros recursos, como: impressão,
organizador de páginas e anotações. Atenderá a alunos, professores e técnico-administrativos de todos
os Campi da FE e aos cursos de Educação a distância. A biblioteca desenvolveu um Manual para
apoio aos docentes e discentes quanto a utilização das bibliotecas virtuais.
Indicação de outros livros on-line em Base de Dados de arquivos abertos, obras de
Domínio Público e Audiolivros para necessidades especiais e interessados.
Os computadores da biblioteca, disponíveis para os usuários, permitem acesso à
Internet em tempo integral e Wireless para notebooks e outros aplicativos.
O Comitê de Ética em Pesquisa devidamente registrado junto à CONEP e a
publicação dos periódicos científicos Nucleus - Multidisciplinar (Print ISSN 1678-6602; ISSN online 1982-2278; DOI Prefix 10.3738/19822278) e Nucleus Animalium – Medicina Veterinária e
Zootecnia (Print ISSN 198-4879X; ISSN on-line 2175-1463; DOI Prefix 10.3738/19822278) estão
vinculados diretamente aos serviços da Biblioteca.
Manual para elaboração e apresentação de monografias impresso e on-line
(http://www.servicos.feituverava.com.br/biblioteca/manual/manual.html ), com a finalidade de
atender as necessidades dos alunos concluintes dos cursos de graduação e pós-graduação e tornar
verdadeiro o exercício de iniciação científica.
A Biblioteca possui uma Gráfica cadastrada no ISBN com Prefixo Editorial 63166.
Possui Mapoteca.
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1.5.2 Política de Atualização
A Política de Atualização reserva especial papel às sugestões e indicações dos
docentes, aptos a determinar as obras necessárias aos cursos, e, também, aos discentes, que são os
primeiros a identificarem as necessidades e eventuais falhas e carências. O acervo é atualizado
periodicamente durante todo o ano.

1.5.3 Pessoal Técnico
A administração da biblioteca fica a cargo de uma bibliotecária, devidamente inscrita
no Conselho Regional de Biblioteconomia, auxiliares e estagiários, com treinamento específico para a
função.
Bibliotecária responsável: Vera Mariza Chaud – CRB-8/2567

1.5.4 Horário de Funcionamento e Acervo

A Biblioteca da FAJOB tem seus horários de funcionamento de segunda à sexta, das
7h às 22h30, e aos sábados, das 8h às 16h.

1.5.5 Acervo por Área de Conhecimento
 Multimídia
VHS – 606
DVD – 389
CD ROM – 392


Mapas 118
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*ACERVO ESPECÍFICO CAMPUS - FAJOB
Curso

Títulos

Exemplares

Engenharia Civil

216

1566

Engenharia Mecânica

208

1508

Direito

248

1682

Pedagogia

192

1398

Biblioteca Virtual 3.0

4871

Biblioteca Virtual Minha Biblioteca

8721

Total

864

19746

PERIÓDICOS

Pedagogia
Acta Scientiarum. Human and social sciences
Anales De La Universidad De Chile Atos De Pesquisa Em Educação
Avaliação : Revista Da Avaliação Da Educação Superior
Caderno Pedagógico
Acta scientiarum. Education
Caderno CEDES
Cadernos da FUCAMP
Cadernos da Pedagogia – UFSCAR
Cadernos de educação (Pelotas)
Cadernos de História da Educação
Cadernos de Pedagogia – USP
Cadernos de pesquisa
Cadernos de pesquisa: pensamento educacional
Centro de Referência Paulo Freire
Ciência & educação
Ciências e cognição
Ciências Sociais e religião
Civitas
Cognitio-estudos: revista eletrônica de filosofia
Colabora
Comunicação & educação
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Conversas e Controvérsias
Currículo sem fronteiras
Destaques acadêmicos
Dialogia
Didáctica (lengua y literatura)
Eccos – revista científica
E-curriculum
Educação & linguagem
Educação & realidade
Educação (Porto Alegre)
Educação (Santa Maria)
Educação : teoria e prática
Educação Ambiental em Ação
Educação e filos ofia
Educação e pesquisa
Educação e realidade
Educação e sociedade
Educação em Revista

Educação por escrito Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências
Educação UNISINOS
Educação, sociedade & culturas
Educación (San José, Costa Rica)
Educación y educadores
Educar em revista
Educatio siglo xxi: revista da la Facultad De Educación
Educativa
EDUCERE – Revista da Educação da UNIPAR
Em aberto
Emancipação
Ensaio (Rio de Janeiro)
Ensaio: avaliaçao e políticas públicas em educação
Ensaio: pesquisa em educação em ciências
Ensino em re-vista
Espaço pedagógico
Estudios pedagógicos (valdivia)
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Estudos (Brasília): Revista Da Associação Brasileira De Mantenedoras De Ensino Superior
Estudos e pesquisas em psicologia
Etd: educação temática digital
História da educação (pelotas)= History Of Education Journal
Inclusão social
Informática na educação: teoria e prática
Inter-ação (Goiânia) : Revista Da Faculdade De Educação Da UFG
Investigación y Postgrado
Linha direta: inovação, educação e gestão
Linhas críticas
Manuscrito - Revista Internacional De Filosofia
Olhar de professor
Olhares & trilhas
Pátio
Onda jovem
Pensar – Revista Eletrônica Da FAJE
Perspectiva (Florianópolis)
Pesquisa e debate em educação
Pesquisa em educação ambiental=environmental education research
Poiésis – revista do programa de pós-graduação em educação
Políticas educativas
Práxis educacional
Práxis educativa
Prometeus - Filosofia Em Revista
Pró-posições
Psicologia da educação
Psicologia em revista
Psicologia escolar e educacional
Psicologia USP
Renote: revista novas tecnologias na educação
Rev. eletrônica Mestr. Educ. Ambiental
Revista Brasileira De Aprendizagem Aberta E A Distância (RBAAD)= Brazilian Review Of Open And
distance learning
Revista Brasileira de Educação
Revista brasileira de educação ambiental
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Revista brasileira de educação especial
Revista brasileira de ensino de ciência e tecnologia
Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT)
Revista brasileira de estudos da presença
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos
Revista Brasileira de História da Educação
Revista Brasileira De Informática Na Educação – RBIE
Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)
Revista brasileira de política e administração da educação
Revista Brasileira do Caribe
Revista Científica Sensus: Pedagogia
Revista contexto & educação
Revista da graduação
Revista de Educação – PUC Campinas
Revista de Educação – PUCRS
Revista de educação popular
Revista debates em educação
Revista Diálogo Educacional – PUCPR
Revista Digital Arte
Revista educação & políticas em debate
Revista Educação e Pesquisa – USP
Revista Educação e Sociedade
Revista educação em questão
Revista educação especial
Revista Educação, Arte e Inclusão
Revista educação, cultura e sociedade
Revista Educação: Teoria e Prática
Revista Educação: Teoria e Prática (UNESP-RIO CLARO):
Revista eletrônica de educação - reveduc
Revista Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação
Revista espaço pedagógico
Revista estudos avançados
Revista Filosofia Capital
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1.5.6 Acessibilidade


As Bibliotecas estão devidamente preparadas para receber e atender usuários com
necessidades especiais, agindo de acordo com a Lei 10.098, de 10 de dezembro de 2000.



Dessa forma oferecem disponibilidade de conteúdo e apresentação da informação em
formatos alternativos:



• Computador com softwares específicos para pessoas com deficiência visual;
• Computador equipado com Windows, cuja Lente de Aumento permite ampliar os
caracteres;
• Audioteca - acervo em áudio (livro-falado) e impresso em Braile;
• Publicações on-line voltadas para Educação Especial;
• Bibliografia especializada disponível no acervo;
• Professor de apoio em Libras;
• Fantoches - inclusão
• Dicionário de Libras

1.5.7

Regulamento das Bibliotecas

DO REGULAMENTO E SUA APLICAÇÃO

DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários das Bibliotecas pertencentes à
Fundação Educacional de Ituverava, independente da sua condição de enquadramento.

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE

Art. 1º.

As bibliotecas prestam serviços aos professores, alunos, administração,

funcionários e à comunidade em geral, oferecendo-lhes os serviços de:
a) Referência;
b) Empréstimo;
c) Orientação bibliográfica;
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d) Acesso à Internet;
e) Outros.

CAPÍTULO II
DO PESSOAL
Art. 2º. Cabe ao Bibliotecário:
a) Planejar e gerenciar os serviços da Biblioteca e desenvolver projetos;
b) Adquirir, registrar, classificar, catalogar, preparar tecnicamente e transcrever no
banco de dados, todo o material bibliográfico solicitado pelas Faculdades,
colocando-os prontos para a circulação;
c) Controlar o uso das obras da Biblioteca, sendo-lhe facultativo colocar em reserva
ou em regime especial de circulação as obras mais procuradas;
d) Desempenhar o papel de intermediário entre os utilizadores e os documentos ou
fontes de informação;
e) Desenvolver serviços personalizados e oferecer consultoria para problemas de
informação; orientação de trabalhos acadêmicos e recursos informacionais;
f)

Promover o acesso à informação, organizando-a, descrevendo-a, preservando-a e
criando instrumentos que facilitem a sua localização e difusão;

g) Colaborar com os processos de inclusão, promovendo a acessibilidade dos serviços
informacionais.

Art. 3º. O Bibliotecário é responsável:
a) Por todos os materiais bibliográficos, móveis e utensílios existentes nas
dependências da Biblioteca, no período de funcionamento;
b) Pela direção do pessoal alocado na Biblioteca, devendo comunicar à Diretoria, por
escrito, qualquer irregularidade, para as devidas providências;
c) Pela manutenção da disciplina e ordem da Biblioteca.
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CAPÍTULO III
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 4º. O horário da Biblioteca para atendimento ao público será: de segunda a sextafeira, das 7h00 às 22h30m. Aos sábados, das 8h às 17h. Parágrafo único: No período de férias
escolares, o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h:30m às 16h:30m.

CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO

Art. 5º. Poderá inscrever-se na Biblioteca como usuário dos serviços, os docentes,
alunos, administração e funcionários da Fundação Educacional de Ituverava.
Parágrafo único: A Biblioteca é aberta à comunidade em geral, para leitura e pesquisa,
sem a possibilidade de retirada do acervo.
Art. 6º. A inscrição será feita pessoalmente pelo usuário vinculado à Instituição.
Art. 7º. O usuário inscrito terá acesso às rotinas de empréstimos, devoluções e reservas.
Art. 8º. A renovação da inscrição será feita anualmente.
Art.9º. Qualquer alteração de endereço e/ou outras alterações na vida acadêmica
deverão ser imediatamente comunicadas à Biblioteca, para atualização.

CAPÍTULO V
DO EMPRÉSTIMO

Art. 10º. O empréstimo é exclusivo ao titular da inscrição.
Art. 11. É vedado ao aluno, em débito com a Biblioteca, um novo empréstimo, até que
seja feita a regularização.
Parágrafo único - A Biblioteca poderá solicitar a devolução da obra antes do prazo,
caso seja necessário.
Art. 11. Aos usuários inscritos é facultado o empréstimo, nas seguintes condições:
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Categoria

Quantidade

Prazo para devolução

a) Alunos de Graduação

5

7 dias

b) Docentes

10

10 dias

c) Alunos de Pós - Graduação

10

15 dias

d) Funcionários

3

5 dias

* A quantidade pode ser alterada conforme a necessidade e disponibilidade das obras e mediante a autorização da
bibliotecária.

Parágrafo único: O material bibliográfico poderá ser renovado quantas vezes forem
necessárias, desde que não esteja reservado.
Art. 14. Não serão emprestados (as):
a)

Obras de referência;

b)

Periódicos;

c)

Coleção especial;

d)

Obras reservadas pelos docentes para pesquisa;

e)

Outras obras, a juízo da direção da Biblioteca.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES
Art. 15. O usuário é responsável pelas obras em seu poder, devendo devolvê-las na
data marcada, ficando sujeito às penalidades:
§ 1º. Extravio de obras: a indenização dar-se-á por reposição da obra, não sendo
possível, mediante reposição por outro título equivalente. Não serão aceitas cópias reproduzidas;
§ 2º. O reaparecimento da obra extraviada, quando ocorra sem culpa da Biblioteca, não
implicará na devolução da obra, objeto da reposição;
§ 3º. No caso de dano à obra é de responsabilidade do usuário repara-la.
§ 4º. Para aluno, multa por dia de atraso, em valor a ser estabelecido pelo bibliotecário;
§ 5º. Para professores, comunicação imediata da Biblioteca à Coordenadoria
Pedagógica do respectivo curso, que solicitará, através de memorando, a devolução da obra, e
tomarão as providências que se fizerem necessárias.
§ 6º. O aluno que repassar a obra a terceiros, responderá por todas as penalidades
previstas neste regulamento.
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§ 7º. A liberação do empréstimo será concedida pelo bibliotecário, imediatamente após
a quitação dos débitos.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. O acervo da Biblioteca está informatizado, facilitando o acesso por meio da
Web, no qual o usuário tem acesso, pelo computador, à descrição física da obra, seu conteúdo, área e
referência atualizada nas normas da ABNT.
Art. 17. É proibido fumar e comer nas dependências da Biblioteca.
Art. 18. As questões não previstas neste Regulamento serão apreciadas e resolvidas
pelo Bibliotecário, juntamente com a Direção das Faculdades e Colégio.
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3

CONTEXTO EDUCACIONAL REGIONAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CURSO

DE PEDAGOGIA PELA FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA

3.1

Justificativa da oferta do Curso

Dados do Censo do Ensino Superior de 2016 mostram um aumento de 48,5% no
número de matrículas dos cursos de licenciatura entre 2006 e 2016, conforme se observa no Gráfico
1. Mesmo devido a crise econômica, os cursos de licenciatura tiveram o crescimento de 3,3% entre os
graus acadêmicos, comparados os anos de 2015 e 2016.
Gráfico 1: Número de matrículas em cursos de graduação, por grau acadêmico no Brasil entre os
anos de 2006 e 2016.

Fonte: Censo do Ensino Superior de 2016

Também foi divulgado que o número de estudantes de licenciatura matriculados em
instituições de Ensino Superior Privadas representam 61,9% do total de matrículas, conforme Gráfico
2.
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Gráfico 2: Número de matrículas em cursos de graduação em licenciatura, por sexo, organização
acadêmica e categoria administrativa do Brasil em 2006.

Fonte: Censo do Ensino Superior de 2016

A implantação da Pedagogia na FAJOB levou em consideração os aspectos de São Joaquim da
Barra e região. Os alunos da FAJOB, em sua maioria, são oriundos de cidades que fazem parte da
região administrativa de Franca.

Figura 1. Divisão das regiões administrativas do Estado de São Paulo
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Os municípios que compõem esta região são:

O pedido de autorização do curso de Pedagogia foi avaliado a partir de dados apresentados
pelo SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEMESP. Entre os anos de 2012 a 2014, o referido curso de
Pedagogia aparece entre os quatro cursos mais procurados na rede particular de ensino do Brasil.

Figura 2. Os vinte cursos mais procurados na rede particular no Brasil
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Na região de Franca, esta tendência também é observada, onde o curso de Pedagogia

está

entre os dez mais procurados, conforme a figura 3.
Figura 3: Cursos presenciais mais procurado no ano de 2014, segundo o Semesp, para a região de
Franca.

A região de Franca conta com cinco cursos de Licenciatura em Pedagogia, sendo que o
mostra o público ingressante é em sua maioria do sexo feminino, com a faixa etária, predominante
19 aos 24 anos, conforme a tabela abaixo.
Figura 4. Número de ingressantes por sexo e por idade do curso de Pedagogia na região de Franca, no
ano de 2015.

38

Os dados coletados mostram que cerca de 30% dos alunos que iniciam o estudo no ensino
fundamental, conseguem seguir os estudos no ensino Médio. Desses, uma grande parcela é impedida
de seguir os seus estudos em um curso superior.
A Meta 3 do Plano Nacional de Educação assume dois objetivos principais para efetiva o
direito à educação e ampliar os níveis de acesso para os jovens entre 15 e 17 anos: elevar o percentual
dos que frequentam a escola, de forma a incluir 100% dessa população até o ano de 2016; e aumentar
para 85%, até 2024, o total dos jovens cursando o ensino médio (EM), que é o nível considerado
adequado para a referida faixa etária.
Segundo o Plano Nacional de Educação, a pesquisa realizada pelo o percentual da população
da faixa etária de 15 a 19 anos entre 2004 e 2013, mudou pouco na região sudeste conforme ilustração
abaixo.

Segundo dados obtidos, para o ano de 2010 a porcentagem na região de São Joaquim da Barra
é menor, ficando em torno de 71% da população com idade entre 15 a 17 anos matriculados na escola
(Tabela II).
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Tabela II. Taxa de escolarização bruta do ensino médio de pessoas de 15 a 17 anos para a área de
abrangências da FAJOB:
TAXA DE
PESSOAS – 15 A MATRÍCULAS
CIDADE - ESTADO
ESCOLARIZAÇÃO
17 ANOS
NO E. M.
BRUTA - EM
ARAMINA-SP
435
195
45%
BURITIZAL – SP
314
84
14%
CRISTAIS PAULISTA – SP
683
307
63%
GUAÍRA-SP
2871
1.430
76%
GUARÁ-SP
1714
662
68%
IGARAPAVA-SP
2244
1029
80%
IPUÃ-SP
1181
538
81%
ITUVERAVA-SP
3080
1507
69%
JERIQUARA-SP
280
154
56%
MIGUELÓPOLIS-SP
1746
874
90%
MORRO-AGUDO-SP
2549
976
60%
NUPORANGA-SP
556
260
81%
ORLÂNDIA-SP
3313
1613
82%
PATROCÍNIO PAULISTA-SP
1175
544
82%
PEDREGULHO-SP
1406
637
65%
RIFAINA-SP
263
132
73%
SALES OLIVEIRA-SP
878
337
75%
SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
3714
1772
71%
Fonte IBGE

Se considerarmos os alunos que terminam o ensino médio, os números de alunos que
ingressam no ensino Superior é bastante reduzido. Segundo o PNE, uma das metas seria, até o final da
década, é de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para
33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. As médias da região estão em
torno de 10%.
A Fundação Educacional e Ituverava, mantenedora da Faculdade São Joaquim da Barra,
acredita que a população desta região com 300.000 habitantes está ainda muito carente de educação
superior. Das vinte cidades, apenas três apresentam Instituições de Ensino Superior, que são os
municípios de Ituverava, Orlândia e São Joaquim da Barra, com oferta de aproximadamente de 2000
vagas anuais para uma população estimada de 30.000 jovens entre 18 a 24.
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Tabela III Número estimados de alunos matriculados em cursos superior na região de abrangência da
FAJOB.
Cidades / Estado

TAXA BRUTA DE
ESCOLARIZAÇÃO
SUPERIOR

Aramina

10,79

Buritizal

23,24

Cristais Paulista

12,65

Guará

11,31

Igarapava

12,60

Ipuã

13,67

Jeriquara

9,62

Miguelópolis

12,54

Morro Agudo

9,67

Nuporanga

18,95

Orlândia

17,72

Patrocínio Paulista

15,46

Pedregulho

15,70

Rifaina

8,71

Sales de Oliveira

15,77

São Joaquim da Barra

15,69

Ituverava

22,13

Fonte: IBGE e secretarias municipais de educação.
** Sem dados
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3.2

Política para Pesquisa
A FAJOB apresenta uma proposta de política específica para atividades relacionadas à

pesquisa. É consenso que todos os alunos devam manter contato com metodologias e técnicas de
pesquisa, trazendo mais qualidade às praticas de ensino pela Faculdade. A comunidade acadêmica que
compõe a FAJOB acredita que a qualidade do ensino está também atrelada ao desenvolvimento pleno
do conhecimento acadêmico produzido pelas pesquisas científicas e pelas políticas de fomento.

Os objetivos da política da FAJOB estão descritos a seguir:
a) Pesquisa como atividade de iniciação científica, incentivando a produção pelos alunos dos
cursos de graduação e pós-graduação nas mais distintas áreas do conhecimento;
b) Pesquisa incentivada de docentes para a elaboração de suas teses, dissertações ou monografias
de conclusão de cursos de pós-graduação, com a finalidade de melhorar a qualificação
docente;
c) Pesquisa vinculada à área de desenvolvimento educacional, com vistas a atender o seus
programas de melhoria de qualidade de ensino e para formação de professores;
d) Pesquisa voltada para solução de problemas da comunidade;
e) Pesquisas individuais dos docentes que por interesses próprios obtiveram auxílios
institucionais;
f) Pesquisas institucionais, ligadas às linhas de pesquisa, com apoio interno e externo das várias
fontes de fomento;
g) Pesquisas na área de revisões bibliográficas para apoio aos projetos interno de auxilio aos
cursos de graduação/tecnológicos.

3.3

Política para Ensino

A política de Ensino da FAJOB, amparada na Legislação vigente, tem como meta o ensino de
qualidade capaz de desenvolver em seus alunos as habilidades e competências que o mercado de
trabalho exige, além de permitir a formação de indivíduos éticos que gozem de plena cidadania. Para
isso, utiliza sempre que possível, os princípios de interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do
saber e do uso de novas metodologias no processo de ensino-aprendizagem. Vale salientar que todos
os cursos de graduação utilizam estes conceitos e princípios para a concepção dos seus respectivos
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Projetos pedagógicos. Neste contexto, a política de ensino, para os próximos cinco anos contará com
as seguintes ações:
a) Atualização e flexibilização das estruturas curriculares dos seus cursos de graduação.
Mantendo sempre os cursos em sintonia com a legislação e o mercado de trabalho;
b) Capacitação de docentes para o emprego de novas tecnologias e metodologias de ensino;
c) Incentivo aos docentes quanto à sua qualificação através da formação continuada;
d) Incentivo aos docentes para a realização projetos interdisciplinares, aproximando sempre
que possível a teoria e a prática;
e) Incentivo na criação e na melhoria de projetos de pesquisa e extensão;
f) Estudos para a implementação e manutenção dos programas de pós-graduação lato sensu,
relacionados com os cursos ofertados, após a formatura das primeiras turmas.
g) Uso de ferramentas de Tecnologia de Informação nos cursos presenciais e a distância.
h) Implementação de programas de monitoria visando atender aos alunos com dificuldades de
aprendizagem;
i) Incentivo a discussão em todos os órgãos colegiados da Faculdade a respeito dos
procedimentos pedagógicos de acordo com as necessidades educacionais, psicológicas e
culturais dos alunos;
j) Incentivo às ações de Avaliação Institucional;
k) Orientação das Atividades Complementares e de Estágio por meio de critérios específicos;
l) Estímulo às atividades extracurriculares do corpo discente, permitindo que aluno tenha
uma vivência acadêmica com desenvolvimento de competências e habilidades que
favoreçam a sua colocação profissional;
m) Atualização dos recursos laboratoriais, de infraestrutura e dos equipamentos;
n) Manutenção de um acervo atualizado da Biblioteca e investimento em bibliotecas digitais;
o) Estímulo, na medida do possível, à implantação de atividades extracurriculares como
estágios, programas de iniciação científica, iniciação didática, etc.;
p) Manutenção de formas de acompanhamento dos egressos, por meio de sua participação em
atividades profissionais;
q) Implantação e manutenção de programas de Monitorias.
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3.4

Política de Extensão

A Faculdade São Joaquim da Barra tem sua política para atividades de extensão universitária
baseada na definição feita pelo Plano Nacional de Extensão onde: “A Extensão Universitária é o
processo educativo, cultural e cientíﬁco que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e
viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade”.
A Faculdade São Joaquim da Barra entende por Atividades de Extensão as ações que estejam
associadas a Ensino e Pesquisa abertas às comunidades, para difusão dos conhecimentos resultantes
da sua criação cultural, técnica, tecnológica ou de pesquisa.
A Faculdade São Joaquim da Barra mantém uma Coordenadoria de Extensão atuante junto aos
cursos com programas de extensão em articulação permanentemente com os seus responsáveis por
meio de reuniões periódicas para elaboração e manutenção dos referidos programas. Além disso,
existe um conjunto de normas que regem as atividades de extensão no âmbito da FAJOB.
Todas as atividades de extensão seguem alguns princípios básicos que são: Humanismo,
Sustentabilidade, Respeito às diferenças e a minorias e Interdisciplinaridade. Todos os cursos de
graduação mantém pelo menos uma atividade de extensão em que são envolvidos alunos e docentes.
Para cada projeto existe um docente responsável pela manutenção e execução do mesmo. Este
docente é responsável também pela orientação e supervisão dos alunos, sendo estes últimos
voluntários na maioria dos projetos, no entanto, há bolsas de extensão para alunos em alguns casos.
Vale ressaltar que as ações de extensão da FAJOB, na maioria das vezes, contará com o apoio do
poder público e entidades da sociedade organizada.

3.5

Políticas de Gestão
A Faculdade São Joaquim da Barra é uma Faculdade onde os Alunos, Professores e a

Comunidade têm influência nas decisões que são tomadas na Instituição. Esta participação é prevista
no regimento e realizada através de ampla discussão dos temas relevantes, através dos diversos
conselhos e colegiados que a compõe.
As opiniões e contribuições dos diversos segmentos da Comunidade acadêmica, são de
extrema importância para que a sua construção se dê de forma sustentável, continuada, buscando
sempre maior qualidade acadêmica, uma ampla inserção regional e com participação ativa no
desenvolvimento econômico e social da região em que está inserida.
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3.6

Política de Atendimento às Pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais

Especiais ou Mobilidade Reduzida

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA, sempre apresentou cuidados com as
necessidades de pessoas com pessoas portadoras de deficiências ou como mobilidade reduzida. Nos
dois campi desta mantenedora as construções seguem as normas técnicas para acessibilidade. Sendo
assim, a FAJOB possui uma política de atendimento a pessoas com necessidades educacionais
especiais ou mobilidade reduzida que será apresentada a seguir.
Fundamentação Legal
A concepção e a implementação da política de acessibilidade basear-se-á nas diretrizes e
determinações legais que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade.

- Decreto-Lei 5296/2004 - Regulamenta as Leis nº 10048/00 e nº 10098/00, a

primeira garante atendimento prioritário de pessoas com deficiência nos locais públicos. A segunda
estabelece normas sobre acessibilidade física e define obstáculos nas vias e nos meios de transporte e,
tudo o que dificulta a expressão ou, o recebimento de mensagens por intermédio dos meios de
comunicação, seja ou não, de massa;
 Norma Brasileira ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos;
 Lei nº 10.436/02 - Reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio legal de
comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de
apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante
do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia;
 Decreto 5626/05 - Regulamenta da Lei 10.436, garantido o direito de o estudante surdo ter um
ensino bilíngue de oferta obrigatória, nas escolas públicas e privadas;
 Portaria nº 2.678/02 do MEC - Aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a
difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da
Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território
nacional.
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Objetivos
A Política de Acessibilidade da Fundação Educacional de Ituverava tem como objetivos:
 Zelar pela aplicação da legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência, bem como
das normas legais, técnicas e recomendações vigentes, nas ações, atividades e projetos
promovidos e implementados pela sua mantida;
 Facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos sistemas e meios de comunicação e
informação, eliminando barreiras tecnológicas e de comunicação, promovendo a percepção,
capacidade de operação, compreensão desses meios;
 Promover ações de capacitação de funcionários, para que possam conhecer e adotar novas
práticas e tecnologias, a fim de garantir atendimento adequado às pessoas com deficiência;
 Estabelecer parcerias com outras instituições, para promover a cooperação técnica e troca de
conhecimentos e experiências, disseminar e compartilhar as melhores práticas em
acessibilidade, estimular e apoiar a implementação de ações voltadas à acessibilidade das
pessoas com deficiência e acompanhar o desenvolvimento de tecnologias e normas referentes
à acessibilidade.
Adaptações
Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, na comunicação e
informação de acordo com as disposições e orientações da ABNT NBR 9050:2004.

Deficiência Física
 As áreas de circulação sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso;
 Trajetos para as diversas áreas da instituição livres de obstáculos (escadas) para o acesso das
pessoas que utilizam cadeira de rodas;
 Portas com largura de no mínimo 0,90 m para garantir o acesso das pessoas que utilizam
cadeira de rodas;
 Portões laterais com largura mínima de 0,90 m em locais de acesso com catraca;
 Disposição de mobiliários que garantam área para a circulação plena de cadeirantes;
 Reserva de vagas no estacionamento para pessoas portadoras de deficiência, bem como
sinalização para identificá-las;
 Os banheiros da instituição estão adaptados: porta de acesso com no mínimo 0,80m de largura;
maçanetas do tipo alavanca; área suficiente para manobras de cadeirantes; barras laterais de
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apoio para usos de sanitários; altura da pia de 0,80m do piso e respeitando uma altura livre de
0,70; torneira do tipo pressão; porta de acesso aos boxes dos banheiros de no mínimo 0,80m
de largura; assentos das bacias sanitárias a uma altura de 0,46m do piso ou quando utilizada a
plataforma para compor a altura estipulada, apresentar projeção horizontal da plataforma de no
mínimo 0,05 m do contorno da base da bacia.
Deficiência Visual
- Áreas de circulação com faixas no piso tátil, com textura e cor diferenciadas, para facilitar a
identificação do percurso para deficientes visuais;

- Sinais luminosos acompanhados por sinais

sonoros; - Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual como indicativo da existência de
equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com DV;
sintetizadores de voz nos computadores:

- Implantação de softwares com

- DOSVOX: sistema computacional, baseado no uso

intensivo de síntese de voz, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica - NCE da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, que se destina a facilitar o acesso de deficientes
visuais a microcomputadores; (http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox) - WINDOW EYES: leitor de tela
para o Microsoft Windows, desenvolvido pela GW Micro;
Audiolivros

- Material didático adaptado:

- MACDAISY: livro digital.

- Material ampliado;

-

- Material transcrito em

BRAILLE; - Livro falado.
- Equipamentos:

- Reglete;

- Prancheta régua;

- Sorobã;

- Computadores com recursos

tecnológicos apropriados; - Lupa. - Guia de Assinatura
- Recursos Humanos: - Professor instrutor de BRAILLE; - Ledor.

Deficiência Auditiva
- Sinais sonoros acompanhados por sinais luminosos;
- Implantação e utilização de tecnologias como facilitadores no processo de comunicação:

-

Internet: utilização da web chat como recurso de comunicação entre alunos surdos, docentes e pessoal
técnico-administrativo; - Implantação de sistema Intranet para comunicação; - Vídeo e multimídia
(TV, DVDs, vídeo-conferência, etc, sempre com legenda e/ou projeção de slides e apresentação de
transparências); - Utilização de pager e celulares, com possibilidade de recebimento e envio de
mensagens escritas;

- Tablet - Programa Prodeaf - Instalação de aparelho de telefone para surdos

(TDD); - Áreas sinalizadas com Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva como
indicativo da existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com DA; - Utilização
de materiais audiovisuais legendados em texto; - Recursos Humanos: docente interlocutor de Libras
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(Resolução SE - 38, de 19-6-2009) com certificação de conclusão de Curso de Libras com 180h;
graduação em Pedagogia com carga horária em LIBRAS de 80h e especialização em Educação
Inclusiva com carga horária de 360 horas.
Pessoas com transtorno do Espectro Autista.
Segundo a Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012
Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela
portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais,
manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social;
ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível
de desenvolvimento;
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados
por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns;
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
A FAJOB respeita os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, permitindo acesso
a educação. . Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista
incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado.
Considerações Finais
A acessibilidade é um direito humano e está em emergência no momento. Não se podem
dissociar dois conceitos fundamentais: acessibilidade e inclusão, na medida em que se deseja discutir
e preconizar a participação e o direito de todos a uma sociedade mais justa e igualitária. Nesta
perspectiva, a Fundação Educacional de Ituverava, não medirá esforços no sentido de materializar
este direito.

3.7

Política de Educação Ambiental da Faculdade São Joaquim da Barra
A Política de Educação Ambiental para o curso de Pedagogia da FAJOB atende aos princípios

e diretrizes da Lei nº 9.975 de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de
junho de 2002. Estas novas diretrizes serão descritas a seguir:

48

3.7.1 Objetivos:
- Apoiar e implantar o desenvolvimento de projetos que incluam a abordagem da temática
ambiental de forma transversal e interdisciplinar nos cursos de graduação da FAJOB;
- Capacitar de forma continuada os docentes com ações educativas formativas relacionadas às
questões ambientais;
- Criar um grupo de trabalho e de ação de Educação Ambiental com atuação na coleta seletiva e
práticas de sustentabilidade dentro do campus da FAJOB;
- Estimular os NDEs dos cursos de graduação para a inserção da temática ambiental no currículo
de forma articulada com o projeto educativo da Faculdade;
- Apoiar a produção de material educativo para a prática de Educação Ambiental na FAJOB;
A implantação desta política está a cargo de um profissional com experiência em Educação
Ambiental e a sua designação foi feita por meio de uma Portaria da Diretoria Geral.

3.7.2 Ações Propostas de Educação Ambiental para o Curso de Pedagogia da Faculdade São
Joaquim da Barra.
O curso de Pedagogia apresenta a nova proposta de Educação Ambiental a ser desenvolvida
como uma prática educativa integrada, contínua e permanente. Para isso, as ações empregadas serão:
1. Nas semanas de estudos do curso de Pedagogia haverá sempre uma palestra sobre temas pautados
em questões ambientais, relacionadas com as atividades profissionais deste tipo de engenheiro.
2. O Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia da FAJOB contará com aulas expositivas
presenciais. No entanto, a implantação do curso busca a participação mais efetiva do aluno no
processo aprendizagem, incentivando o mesmo a lidar com a resolução de problemas que serão
apresentados de maneira conjunta ou individual pelas disciplinas de cada semestre. Esta metodologia
vem sendo discutida pelo NDE do curso e tem a denominação de Projeto Integrador. Como
ferramenta de discussão e troca de informação este projeto contará com o Ambiente Virtual de
Aprendizagem da FAJOB, no qual os alunos e docentes do curso trocarão informações e experiências
fora do horário de aula. Sendo assim, no Projeto Integrador serão tratados assuntos pertinentes à
Engenharia e às questões ambientais, tais como: industrialização e meio ambiente, problemas sociais
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e degradação ambiental, conceitos de desenvolvimento sustentável, estudos regionais de impactos
ambientais, ISO 14.000. Espera-se que estas atividades mantenham os alunos estimulados a trabalhar
em equipe e com espírito empreendedor, sem se esquecer da importância ambiental para a
sobrevivência humana.
3. As visitas técnicas também serão utilizadas para demonstrar a importância de práticas de
sustentabilidade e de conservação do meio ambiente, realizadas em indústrias de base e
transformação. Estas serão feitas principalmente aos sábados, permitindo aos alunos o contato com
instalações e ações específicas de controle ambiental.
4. Os professores das disciplinas dos Núcleos de Conteúdo Profissionalizante e Específicos receberão
orientações para sempre destacar os aspectos ambientais relacionados aos assuntos das suas
respectivas disciplinas.
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4

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA FAJOB
O projeto pedagógico foi elaborado pelo Núcleo Docente estruturante do curso de Pedagogia

da Faculdade de São Joaquim da Barra
4.1

Justificativa
A Fundação Educacional de Ituverava, na busca permanente pela sintonia com os novos

tempos, atenta às mudanças e renovações, como também impulsionada pelas necessidades
educacionais e de formação de profissionais para atuar nessa área, não poderia deixar de eximir-se de
seu compromisso com os projetos que buscam a melhoria da educação na região.
Nesse sentido, a criação do curso de licenciatura em Pedagogia, justifica-se, principalmente,
pela compreensão das necessidades da demanda de formação de educadores habilitados para o
exercício da docência na Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, além de
possibilitar a docência na modalidade normal de nível médio, e em cursos de Educação Profissional, e
ainda, e nas áreas de gestão e de organização escolar (gestão, supervisão ou orientação escolar) assim
como, em processos educativos não formais, bem como em outras áreas, nas quais sejam também
previstas conhecimentos pedagógicos.
Atualmente há uma crescente perda da qualidade da educação ofertada nas escolas públicas,
diversos são os fatores determinante e, muitos deles, estão diretamente ligados às relações sociais e
econômicas as quais está submetida a grande parte da população, mas, também é sabido, que a baixa
qualidade na formação dos professores também contribui para isso. Essa é uma constatação que não
pode levar ao imobilismo dos que fazem a educação, pelo contrário, o sistema educacional deve
buscar, sem perder de vista a globalidade e as circunstâncias, desenvolver ações peculiares que
orientem novas práticas educativas. Para isso, torna-se necessário que os cursos de licenciatura,
enquanto parte desse sistema, participem de forma crítica, exercendo sua função social de conquista e
vivência da cidadania dos integrantes da sociedade que se quer democrática, invista na formação de
profissionais capacitados para enfrentarem os desafios da sociedade contemporânea e as necessidades
educacionais do nosso tempo.
Esse é um desafio para a Fundação Educacional de Ituverava, que propõe um curso de
licenciatura em Pedagogia, articulando a formação aos aspectos inovadores que se apresentam no
mundo moderno. No caso específico do pedagogo, ele deve atuar em espaços escolares e não
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escolares na docência, gestão educacional e produção/difusão do conhecimento científico e
tecnológico no campo educacional.
A proposta desse curso é superar a visão dicotômica, em que de um lado se coloca a teoria e
de outro a prática, historicamente presente no processo ensino-aprendizagem, busca-se, portanto, uma
concepção de currículo que leve em conta as experiências vivenciadas no âmbito educacional, de
modo a proporcionar aos alunos a reflexão e a otimização de sua prática profissional. Desse modo,
esse curso de Pedagogia possibilitará a formação do pedagogo capaz de atuar nos processos
educacionais e criar alternativas com potencial para enfrentar as problemáticas que emergem do
mundo atual.
O projeto pedagógico do curso de Pedagogia contempla ainda um perfil de profissional que
almeje o domínio de conhecimentos inter e multidisciplinares, que saiba lidar com a diversidade,
articulados com outros ramos do saber, atento desde a problemática local e regional até o estudo dos
grandes temas nacionais e internacionais.
Para o curso proposto, estão sendo oferecidas 40 vagas anuais no período da manhã e 40 vagas
no noturno. O tempo mínimo necessário para o desenvolvimento e conclusão do curso é de 4 anos (8
semestres). As disciplinas que formam a matriz curricular serão ministradas semestralmente,
totalizando 3388 horas, assim divididas:
Disciplinas – 2241 horas de disciplinas teóricas
-

447 horas de disciplinas práticas

Atividades complementares – 300 horas
Estágio curricular supervisionado – 400 horas
Total - 3388

4.2 Base Legal do Curso


Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/1996



Resolução CNE/CP nº1, de 15 de maio de 2006 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Graduação em Pedagogia



Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei 9.394/96, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007.
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Resolução nº 2 de 1 de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para formação continuada.

4.3

Objetivo Geral


Formar o pedagogo com visão da totalidade do trabalho docente e não docente habilitado para
atuar na Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino
Médio na modalidade normal e em cursos de Educação Profissional, na Gestão escolar,
Supervisão e Orientação do Ensino, com sólida formação, capaz de diagnosticar problemas e
apresentar soluções no campo da educação escolar e não-escolar e, educação popular, de modo
a garantir o desenvolvimento de múltiplas competências e saberes necessários à atuação
profissional do pedagogo.

4.4


Objetivos Específicos
Integrar teoria/ prática, o que implica em assumir uma outra postura em relação ao
conhecimento que supere as fronteiras entre as disciplinas das diferentes áreas do
conhecimento;



Inter-relacionar conhecimento, concepção de mundo, de ser humano e de organização social.



Proporcionar sólida formação teórica e interdisciplinar sobre fenômeno educacional e seus
fundamentos históricos, políticos e sociais, que permita a apropriação do seu processo de
trabalho em condições de exercer a análise crítica da sociedade brasileira e da realidade
educacional;



Vivenciar a interdisciplinaridade resultante da elaboração coletiva dos princípios
teóricos/metodológicos norteadores dos conteúdos e atividades do curso.



Estabelecer um compromisso social com a educação, estimulando a análise política da
educação e das lutas de seus profissionais, articulada com os movimentos sociais mais amplos.
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Compreender que a Escola está intimamente relacionada com seu entorno social, polo
aglutinador, articulador, mantenedor e recriador de valores e práticas sociais características
dos diversos grupos que a constitui.



Reconhecer o movimento da cultura escolar existente nas esferas da organização
administrativa, do racionalismo burocrático, da informalidade e da diversidade.



Compreender currículo como processo através do qual os grupos sociais transmitem e
reelaboram continuamente seus conhecimentos na prática de conservação e transformação da
realidade, e ainda, como processo de seleção dos conhecimentos historicamente construídos,
de transformação destes saberes em conteúdos escolares e de definição de metodologias e
formas de avaliação.



Orientar para o trabalho coletivo: capacitação para atuarem coletivamente no cotidiano do
trabalho educacional, viabilizando a articulação vertical e horizontal entre as disciplinas;



Defender a gestão democrática: entendida como a superação das relações de poder que se
reproduzem no cotidiano da instituição escolar rumo à construção de novas formas de relação
do trabalho.



Construir a própria cidadania, tendo acesso e domínio das novas metodologias e tecnologias
educacionais.



4.5

Desenvolver competências e saberes peculiares a educação.

Perfil do profissional a ser formado
Com a universalização do acesso à escola, a sociedade brasileira - e em especial a escola – tem

enfrentado o desafio de incorporar grupos sociais que historicamente foram excluídos dos processos
de escolarização. No enfrentamento desse desafio, cabe ao pedagogo contribuir na tarefa de
democratizar o acesso aos conhecimentos visando, entre outros objetivos, a promoção da melhoria nas
condições de vida das pessoas.
Para a formação desse egresso, a proposta de organização curricular é realizada em função das
competências que os acadêmicos precisam desenvolver, respeitando-se as aprendizagens,
conhecimentos e as construções adquiridas anteriormente.
Nessa proposta, a elaboração do currículo tem como referência o perfil do egresso. É esse
perfil que orientará a definição das áreas de atuação, a composição das competências a serem
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desenvolvidas e, consequentemente, o conjunto de elementos que contribuirão para se estabelecer as
conexões necessárias.
Compreendendo que as competências permitem mobilizar conhecimentos para enfrentar
determinadas situações, as atividades de aprendizagem vão além dos conteúdos conceituais,
abrangendo também os conteúdos procedimentais e atitudinais, que garantirão o perfil profissional do
egresso que se deseja formar.
As competências a serem trabalhadas no curso estão de acordo com as respectivas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia e têm como foco o que o egresso necessita
conhecer bem para ser capaz de desenvolver suas atividades nas diversas áreas de atuação de sua
profissão.
Neste contexto, o egresso deve ter como pressupostos essenciais o compromisso de atuar no
contexto socioeconômico e político do país, sendo um profissional e cidadão comprometido com os
interesses e desafios da sociedade contemporânea e capaz de acompanhar a evolução científica e
tecnológica da sua área de atuação, mantendo adequado padrão de ética profissional, conduta moral e
respeito ao ser humano.
De modo mais específico isso implica em ser um profissional capaz de investigar, refletir,
gerar conhecimento, gerir e ensinar tanto no âmbito escolar como em espaços não-escolares. Tais
competências são coerentes com aquilo que o “Perfil do Profissional a Ser Formado pela FAJOB”
acentua: Formar um educador capaz de atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas e
experiências educacionais escolares e populares, tendo as seguintes características:
- Pesquisador, intelectual auto reflexivo, sensível à multiculturalidade, com domínio de
conhecimentos teórico-práticos, políticos e sociais, capaz de aprender de forma autônoma e contínua,
capaz de atuar em equipes multidisciplinares.
- Pautar-se na ética e na solidariedade enquanto ser humano, cidadão e profissional.
- Capacidade de compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir
para o seu desenvolvimento nas dimensões físicas, psicológica, intelectual e social.
- Criatividade para fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria.
- Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física,
de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano.
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- Disposição para relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos
didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação
adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas.
- Promover e facilitar relações de cooperação e integração entre a escola, a família e a
comunidade.
- Habilidade para identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa,
integrativa e propositiva em vista de realidades complexas, visando contribuir para a superação de
exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras.
- Ter consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica,
étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais,
escolhas sexuais, entre outras.
- Participar da gestão das instituições contribuindo para a elaboração, implementação,
coordenação, acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico, assim como, planejar, executar,
acompanhar e avaliar programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares.
Como o conjunto de conhecimentos, a matriz curricular elaborada, possui um conjunto de
disciplinas teóricas e práticas, além das atividades e estágio, que os contempla, sendo desenvolvidas
com metodologia apropriada para cada disciplina e por um corpo docente compromissado em buscar
a sua integralização dentro das metas individuais e cada disciplina e, numa instância macro, a interrelação da disciplina com todo o curso.

4.6

Habilidades, atitudes e competências do pedagogo
As habilidades, atitudes e competências abaixo foram elaboradas com base na legislação vigente,

nas Diretrizes Curriculares Nacionais não se constituindo em definitivas, mas possíveis de
complementação e aperfeiçoamento. Dizem respeito à própria construção do conhecimento e
envolvem: o comprometimento com os valores de uma sociedade democrática; a compreensão do
papel social da escola, domínio dos conteúdos e sua contextualização, domínio do conhecimento
pedagógico, conhecimento de processos de investigação, atitude de disponibilidade e flexibilidade
para mudança e aperfeiçoamento profissional.
Estão inseridas:
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I – No conhecimento específico:


Dominar os conteúdos disciplinares e as respectivas didáticas e metodologias com vistas a
conceber, contribuir e administrar situações de aprendizagem e de ensino;



Sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional e seus fundamentos
históricos, políticos e sociais, que permita a apropriação do seu processo de trabalho em
condições de exercer a análise crítica da sociedade brasileira e da realidade educacional;



Compromisso social com a educação, estimulando a análise política da educação e das lutas de
seus profissionais, articulada com os movimentos sociais mais amplos;

II - No plano cultural:


Compreender e valorizar os diferentes padrões e produções culturais existentes na sociedade
contemporânea;



Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e
propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de
exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras.

III - No trabalho coletivo e interdisciplinar:


Capacitação para atuar coletivamente no cotidiano do trabalho educacional, viabilizando a
articulação vertical e horizontal entre as disciplinas;



Vivenciar o trabalho coletivo interdisciplinar no trabalho pedagógico, de forma
interrogativa e investigativa, contribuindo para a construção de saberes e conhecimentos
no campo educacional;



Contribuir com o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico de maneira coletiva e
solidária, interdisciplinar e investigativa, desenvolvendo saberes educacionais, a partir das
questões vividas na prática educativa.

IV - Na gestão educacional e Projeto Político-Pedagógico:


Atuar no planejamento, organização e gestão de sistemas de ensino, nas esferas
administrativas e pedagógicas;



Contribuir com o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico da instituição em que
atua, realizando o trabalho pedagógico de maneira coletiva e solidária, interdisciplinar e
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investigativa, desenvolvendo saberes educacionais, a partir das questões vividas na prática
educativa.

V - Na articulação teoria-prática:


Buscar articuladores que garantam a unidade teórico E prática no trabalho pedagógico,
tendo parâmetros claros que orientam a tomada de decisão, em relação à seleção, à
organização e à sequência dos conteúdos curriculares, que superem a forma atual da
organização da escola e do currículo.



Possuir sólida formação acadêmica, entendida como novas formas de relação
teoria/prática, o que implica em assumir uma outra postura em relação ao conhecimento
que supere as fronteiras entre as disciplinas das diferentes áreas do conhecimento;

VI - Na prática educativa como objeto de pesquisa:


Desenvolver pesquisas no campo teórico-investigativo da educação e, especificamente, da
docência, podendo dar continuidade, como pesquisador,
à sua formação;



Capacidade de articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e da prática
pedagógica.



Desenvolver atividades de ensino e pesquisa articuladas ao contexto social, pautando sua
conduta em princípios éticos, políticos econômicos e sociais.

VII – Na gestão democrática:


Capacidade de atuar através da gestão democrática em instituições de ensino como forma
superação das relações de poder que se reproduzem no cotidiano da escola rumo à
construção de novas formas de relação de trabalho.



Aplicar a gestão democrática em instituições não escolares, mas que se faz presente o
trabalho do pedagogo.



Implementar as políticas educacionais em espaços escolares e em órgãos dos sistemas de
ensino.

VIII - Na dimensão ética:


Compromisso com uma ética de atuação profissional e com a organização
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democrática da sociedade.


Capacidade de identificar problemas socioculturais e educacionais, propondo respostas
criativas às questões da qualidade do ensino e medidas que visam a superar a exclusão
social.

4.7

Campo de atuação

O campo de atuação do licenciado em Pedagogia deve ser composto pelas seguintes
dimensões


Docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas
pedagógicas do curso de Ensino Médio na modalidade Normal, na Educação de Jovens e
Adultos, assim como na Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, além
de em outras áreas nas quais conhecimentos pedagógicos sejam previstos;



Gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre as diversas
atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos escolares e nãoescolares, especialmente no que se refere ao planejamento, à administração, à
coordenação, à supervisão escolar, ao acompanhamento, à avaliação de planos e de
projetos pedagógicos, supervisão de sistemas educativos, bem como análise, formulação,
implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais na
área de educação;

4.8



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



Em áreas emergentes do campo educacional.

Sistema de Avaliação e Promoção
A avaliação da aprendizagem e do desempenho acadêmico é realizada por disciplina,

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento das atividades e dos conteúdos ministrados em cada
uma delas. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos matriculados, é
obrigatória. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina
o aluno que não obtiver frequência regular mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades programadas, após as avaliações ou processos de recuperação.
É dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação específica.
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No caso de dependência e adaptação ou gestação, sendo-lhes atribuídos, como compensação
das ausências às aulas, exercícios domiciliares supervisionados, com acompanhamento docente,
segundo normas estabelecidas pelo Conselho de Administração Superior.
O aproveitamento acadêmico é avaliado através do acompanhamento contínuo do aluno e dos
resultados por ele obtido nas provas escritas ou trabalhos de avaliação de conhecimento, nos
exercícios de classe ou domiciliares, nas outras atividades acadêmicas, provas parciais e possíveis
exames. Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios acadêmicos sob forma de provas
de avaliação e demais trabalhos, bem como julgar e registrar os resultados. Os exercícios acadêmicos
e outras formas de verificação do aprendizado previstos no plano de ensino da disciplina, e aprovados
pelo órgão competente, sob forma de avaliação, visam a aferição do aproveitamento acadêmico do
aluno.
A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau numérico de 0
(zero) a 10 (dez), com variação de 0,5 (meio) ponto, inclusive no caso de arredondamento da média
final de aproveitamento, para 0,5 (meio) ponto superior, quaisquer que sejam os décimos ou
centésimos encontrados.
Haverá durante cada período letivo, ao menos 02 (dois) trabalhos de avaliação oficiais para a
verificação do aprendizado, aplicados nos termos das normas aprovadas pelo Conselho de
Administração Superior. Atendida a exigência de frequência regular mínima de 75% (setenta e cinco
por cento) às aulas e demais atividades programadas, o aluno é considerado aprovado na disciplina,
sendo dispensado de prestar exame final, quando obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete inteiros).
O aluno que obtiver média maior ou igual a 3,0 (três inteiros) e menor que 7,0 (sete inteiros)
deverão prestar exame final na respectiva disciplina. O aluno que estiver prestando exame final para
aprovação deverá obter, no mínimo, média igual ou maior que 5,0 (cinco inteiros) entre sua média
semestral e a nota do exame.
As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não
aplicabilidade de provas escritas ou de exame final, terão sua forma de avaliação definida em norma
específica aprovada pelo Conselho Pedagógico. O aluno que obtiver média semestral inferior a 3,0
(três) em qualquer disciplina, é considerado reprovado na mesma. Poderá haver prova supletiva de
cada disciplina, como alternativa para o aluno que faltar à prova escrita oficial de avaliação, nos
termos das normas aprovadas pelo Conselho Pedagógico.
A média será obtida através da média aritmética das notas das provas parciais oficiais e outros
trabalhos acadêmicos, realizados nas várias etapas do período letivo das respectivas disciplinas com
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periodicidade diversa. Entende-se por exame final, a prova que será realizada após o término do
período letivo, onde será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), para os termos do artigo anterior. Os
pesos utilizados na ponderação para o cálculo da média semestral das provas parciais, realizadas ao
longo do período letivo, serão fixados em norma específica aprovada pelo Conselho Pedagógico.
As disciplinas de periodicidade diversa, aqui estabelecidas, terão suas formas e critérios de
avaliação fixados em normas específicas aprovada pelo Conselho Pedagógico.
O aluno reprovado em até 02 (duas) disciplinas na série anterior é promovido à série seguinte
e poderá cursar aquelas disciplinas em regime de dependência, nos termos das normas fixadas pelo
Conselho de Administração Superior.
A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em horários
especiais, com metodologia adequada para os alunos em dependência ou adaptação, como forma de
recuperação, em períodos especiais e na forma que se compatibilizem com as suas atividades
regulares, aprovadas pelo Conselho de Administração Superior.
O aluno reprovado em mais de duas disciplinas, deverá cursá-las novamente e repetir o
período em que estava, ficando dispensado daquelas disciplinas em que já obteve aprovação.
A FAJOB conta com um sistema de acompanhamento e registro acadêmico totalmente
informatizado.

4.9

Sistema de Avaliação do Curso
A sensibilização da comunidade acadêmica da Faculdade São Joaquim da Barra será iniciada

ao mesmo tempo de que as atividades da IES forem autorizadas, pela CPA - Comissão Própria de
Avaliação, sendo executada através de diversas ações de reflexão com a comunidade acadêmica.
O modelo de Auto avaliação Institucional proposto para o FAJOB está inserido no próprio
Planejamento da Instituição, a partir de uma visão integradora, conforme descreveremos a seguir.
Como documentos principais para avaliação do curso podemos citar: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico, Pesquisa e Extensão, Programa de PósGraduação, Planejamento das atividades técnico-administrativas. Os dados a serem levantados foram
quantitativos e qualitativos:
a) Quantitativos: os dados foram buscados nas fontes: Centro de Processamento de Dados; Secretaria
Geral, Tesouraria, Biblioteca, Departamento de Pessoal e outros;
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b) Qualitativos: os dados foram obtidos mediante aplicação de questionários a alunos (sobretudo
formandos dos dois últimos anos); professores; funcionários; coordenações acadêmicas e
administrativas; Externo: egressos dos cursos.
Os questionários levantaram opiniões sobre:


Fatores relativos às condições para o desenvolvimento das atividades curriculares
(contextos + insumos): recursos humanos, infraestrutura, perfil profissional visado,
aspectos curriculares, organização, funcionamento e gestão.



Fatores relativos ao processo pedagógico e organizacional utilizado no desenvolvimento
das atividades curriculares: enfoque curricular, corpo docente, disciplinas e atividades,
corpo discente, eficiência e eficácia do curso, integração com a comunidade.



Fator relativo aos resultados alcançados: qualidade do curso.

Uma vez coletados, processados e organizados, os dados foram discutidos e divulgados com
reflexo direto no projeto pedagógico do curso.

4.10

Atendimento Psicopedagógico

Os discentes da FAJOB dispõe de um programa institucionalizado de atendimento
psicopedagógico, com uma profissional contratada para tal atividade. Os alunos podem solicitar
atendimento ou são encaminhados pelos professores e coordenadores. A Resolução da CONSUP
01/2005 determina que o apoio psicopedagógico objetiva auxiliar o aluno no aspecto emocional,
durante as diferentes etapas do curso da Faculdade. Tem como funções a triagem, diagnóstico e as
orientações cabíveis ao aluno no que se refere à: sua satisfação com o desempenho escolar; falta de
motivação para o estudo; crises em relacionamentos; dificuldades com cursos e ou professores;
dúvidas sobre a Faculdade ou quanto sua vocação com a carreira que escolheu; privações, estresse,
cansaço, solidão, angústia e demais problemas que possam afetar a sua aprendizagem. Para tanto,
serão oferecidos atendimentos individuais grupos de discussão/reflexão, palestras ou quaisquer outros
meios tecnicamente apropriados para discussão, esclarecimentos ou orientações.
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4.9

Programa de Nivelamento da FAJOB
Além disso, o curso de Pedagogia, como os outros cursos da FAJOB, terá à disposição dos

seus alunos ingressantes um programa de nivelamento. Este programa está baseado na oferta de
conteúdos básicos que auxiliam os discentes com problemas na formação da sua educação básica. Os
professores das disciplinas iniciais apresentarão relatórios no primeiro mês, com as deficiências que
serão avaliadas pelo NDE e posteriormente, cursos de nivelamento serão preparados e oferecidos aos
sábados para todos os alunos ingressantes que eventualmente apresentarem problemas. Os professores
envolvidos com as aulas de nivelamento serão convocados pelo Diretor da Fajob após solicitação do
Coordenador do Curso.
A FAJOB, no entanto, oferecerá constantemente cursos de Matemática Básica e Gramática e
Produção de texto, pois os alunos apresentam grande deficiência.

4.10

Estágio Curricular Supervisionado
O estágio supervisionado constitui-se em atividade curricular obrigatória e atende os

princípios das Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia.
O estágio curricular obrigatório do curso de Pedagogia está baseado em aprendizagem, ou
seja, estudos práticos para aprendizagem e experiência em determinado assunto ou profissão –
aprimoramento do desenvolvimento profissional. Assim, o Estágio Curricular Supervisionado
consiste em trabalho obrigatório de campo, no qual as atividades práticas são exercidas de forma
orientada. O estágio poderá ser feito a partir da segunda metade do curso até o décimo semestre, num
total de 400 horas. Os alunos terão à sua disposição um manual de estágio curricular obrigatório.
O Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia será, obrigatoriamente, realizado em
organizações legalmente constituídas tais como: órgãos públicos, empresas privadas, organizações
estatais, sociedades civis e órgãos representativos de classe, ou seja, em entidades econômicas e
administrativas ligadas a Pedagogia.
O estágio sempre ocorrerá em uma organização concedente, através de um convênio firmado
com a FAJOB.
A Coordenação do estágio será exercida por professor do Colegiado de Pedagogia designado
pelo Coordenador do Curso. A supervisão do estágio será exercida por um profissional supervisor, da
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área de Pedagogia e realizar-se-á por meio de orientação, acompanhamento in loco e avaliação das
atividades do Projeto de Estágio.
A avaliação do estagiário será feita pelo do professor coordenador de estágio, baseando-se no
relatório do aluno e da ficha de avaliação. Após análise, será confeccionado relatório de avaliação
final, com atribuição do conceito “aprovado” ou “reprovado”, e a entrega da pasta com as atividades
elaboradas durante o estágio.
Deverá ser realizado, ao longo do curso em: Gestão escolar, na Educação Infantil e nas séries
iniciais do Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e adultos, Educação Profissional. O estágio
será realizado em ambientes escolares e não-escolares, que amplie e fortaleça atitudes éticas,
conhecimentos e competências, conforme o previsto acima. Nessa perspectiva, o estágio assume uma
direção vertical por relacionar-se à uma temática específica, mas também uma direção horizontal,
visto que os diferentes focos do estágio devem permitir uma visão global de ambientes escolares e
não-escolares.
O estágio supervisionado pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente
institucional de trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na relação
interinstitucional, estabelecida entre um profissional experiente e o aluno estagiário, com a mediação
de um professor supervisor acadêmico. Deve proporcionar ao estagiário uma reflexão
contextualizada, conferindo-lhe condições para que se forme como autor de sua prática, por meio da
vivência institucional sistemática, intencional, norteada pelo projeto pedagógico da instituição
formadora e da unidade campo de estágio.
São considerados também como eixos metodológicos do curso, o princípio educativo do
trabalho concebido na indissociável relação teoria/prática e o princípio da construção histórica e
interdisciplinar do conhecimento, desenvolvido através de atitudes investigativas e reflexivas da
prática educacional, com vistas a dar á teoria sentido menos acadêmico e mais orgânico.
A adoção desse princípio implica uma dinâmica curricular que torne o “vivido pensado” e o
“pensado vivido”, com a incorporação, no processo de formação acadêmica, da experiência
profissional a ser vivenciado pelos licenciados e pela dialeticidade entre o desenvolvimento teórico
das disciplinas e sua construção pela prática, ou seja, a reflexão teórica e prática do professor estarão
presentes de forma notória na experiência da formação profissional. Essa direção metodológica
implica inter-relações epistemológicas em que a construção integradora do conhecimento põe-se com
princípio também fundamental no desenvolvimento do curso, buscando-se o reconhecimento da
autonomia relativa a cada área de conhecimento da realidade educacional.
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O Estágio Supervisionado tem por finalidades:
I – A compreensão das questões pertinentes ao contexto social, político e econômico em que a
instituição escolar está inserida;
II – O trabalho com os componentes curriculares deve estar subsidiado na unidade teórico-prática
para assegurar a visão de totalidade da prática pedagógica na formação do educador, eliminando
distorções decorrentes da priorização de um dos dois polos.
III – Constituir-se em momentos privilegiados de reflexão sobre a realidade escolar, seus
determinantes e possibilidades históricas de intervenção.
IV – Garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão desenvolvendo uma postura
crítica no aluno pesquisador.
O Estágio Supervisionado visa assegurar aos graduandos em Pedagogia, experiência de
exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes
éticas, conhecimentos e competências:
- Na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
- Nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal;
- Na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar;
- Na Educação de Jovens e Adultos;
- Na participação em atividades de gestão educacional, no planejamento, implementação,
coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e projetos educativos escolares e nãoescolares.
A coordenação de estágio é responsável por:
I – Garantir a execução coletiva das atividades do Estágio Supervisionado estabelecidas no
Manual Acadêmico de Estágio em conformidade como esse Projeto Político Pedagógico;
II – Elaborar e cumprir um calendário de atividades;
III – Coordenar reuniões com alunos, supervisores e professores que atuam nas séries
envolvidas com o estágio;
IV – Estabelecer contato com as Secretarias Estadual e Municipal de Educação, escolas
privadas, e demais instituições onde serão campos de estágios, para definição de escolas e
divulgação da proposta de estágio do Curso de Pedagogia;
V – Organizar seminários de Prática de Ensino;
VI – Coordenar o planejamento, execução e avaliação de estágios, em conformidade com os
planos de ensino e plano de acompanhamento das supervisões.
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Os Supervisores de estágio são responsáveis por:
I – Conhecer e atual a partir de Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia;
II – Cumprir com as ementas e os objetivos do Plano de Ensino;
III – Subsidiar e acompanhar as atividades do estágio, orientando, coordenando e avaliando os
projetos elaborados coletiva e individualmente, construídos a partir da proposta de estágio
supervisionado;
IV – Elaborar e cumprir, coletivamente, o calendário de atividades, conforme cronograma
previsto pela coordenação;
V – Proceder a análise dos relatórios, artigos e demais produções acadêmicas das Práticas de
Ensino, a fim de garantir o cumprimento do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Pedagogia.
Esse Projeto Pedagógico prevê a elaboração do Manual Acadêmico de Estágio.

4.10.1 Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da educação básica
A realização do estágio curricular da FAJOB será feito mediante a celebração de convênios
com instituições públicas e/ou privadas, governamentais e não governamentais, filantrópicas ou com
fins lucrativos, que possam prover ao discente as condições necessárias para o pleno desenvolvimento
da prática de estágio, em um ambiente estimulante e formativo. Nesse sentido, a IES reconhece e
dispensa atenção especial à relação entre discentes estagiários, comunidade e organizações, de forma
a oportunizar um ambiente colaborativo, de forte interação interpessoal e que permita a aplicação da
bagagem conceitual adquirida pelo discente em diferentes contextos da prática profissional,
resgatando a premissa do modelo acadêmico de abranger não apenas o Saber, mas também o Fazer e
o Ser.
Assim provê a promoção da relação entre estagiários e a rede da Educação Básica onde se
realizam os estágios, oportunizando ao discente interações interpessoais, ao mesmo tempo em que
articula a bagagem conceitual a diferentes contextos da prática profissional. Permite também a
compreensão das necessidades e das carências da comunidade local e regional e auxilia na
compreensão das diversas nuances do mercado de trabalho. Para realização do estágio, a instituição
pactua convênio, podendo ser com instituições públicas ou privadas de educação básica.
Os Convênios para a Realização de Estágio têm como objetivo o desenvolvimento de
atividades conjuntas entre a instituição de ensino e a instituição concedente, a fim de possibilitar aos
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estudantes, regularmente matriculados nos cursos oferecidos, o contato com a realidade profissional,
permitindo-lhes a associação entre teorias estudadas e práticas existentes, oportunizando a execução
de tarefas relacionadas à sua área de interesse e desenvolvendo habilidades relacionadas à sua atuação
profissional.
As atividades na instituição de ensino conveniada terão o acompanhamento do supervisor de
estágio, durante o período letivo e permitirão ao aluno vivenciar integralmente a realidade escolar,
inclusive em relação aos conselhos de classe e reuniões de professores.

4.10.2 Estágio curricular supervisionado – relação entre licenciandos, docentes e supervisores
da rede de escolas da educação básica
Quanto à orientação e supervisão do estágio supervisionado no curso Pedagogia, a instituição
compreende que os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, sendo
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e
calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos de
treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico cultural, científico e de relacionamento humano.
A instituição concedente do estágio indica um docente de seu quadro de pessoal, com
formação ou experiência profissional na área, para supervisionar o desenvolvimento das atividades de
estágio em campo, bem como, envia à instituição de ensino o relatório individual de atividades
desenvolvidas no Estágio, assinado pelo Supervisor de estágio e com vista obrigatória ao estagiário. O
supervisor mantém um diálogo permanente com o docente da escola (instituição concedente) para
estabelecer um efetivo acompanhamento do estagiário.
É função da coordenação do estágio supervisionado realizar os contatos com as instituições
conveniadas, organizar semestralmente o encaminhamento de estagiários e a distribuição das turmas;
participar da elaboração do plano do estágio curricular obrigatório; aprovar o planejamento das
atividades de estágio curricular obrigatório; informar sobre as condições adequadas para a realização
do Estágio Curricular Obrigatório e orientar os supervisores de campo.
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4.10.3 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática
Nos cursos de formação de professores não dá para separar os conhecimentos teóricos do fazer
pedagógico, já que tanto as práticas são uma importante fonte de conteúdo da formação, como a
dimensão teórica dos conhecimentos são instrumentos de seleção e análise contextual das práticas.
Dessa forma, “uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como uma
dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se
trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se
exercita a atividade profissional”. (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 23)
Nesse contexto, o estágio curricular supervisionado tem por objetivo oportunizar ao discente a
realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, enquanto componente da formação
profissional, seja pelo desenvolvimento da competência técnico-científica, seja pelo compromisso
político-social frente à sociedade. Tanto docentes quanto discentes devem compreender que o estágio
supervisionado no curso tem o intuito de proporcionar experiências realistas aos graduandos,
funcionando como embasamento em situações reais, e deve realizar a ponte teórico-prática,
permitindo que o aluno experimente o conteúdo do Curso.
Na articulação entre Teoria e Prática, o estagiário desenvolve atividades que contemplam:
a) uma fundamentação teórica através de estudos que auxiliem o estagiário nas análises,
proposições e atividades docentes, em consonância com o tema a ser desenvolvido;
b) levantamento de dados sobre os processos educativos em escolas de educação básica ou em
espaços educativos não escolares;
c) observação, considerando os seguintes pontos: - Ambiente escolar: descrição do ambiente
observado e das atividades nele desenvolvidas, tendo em vista, por exemplo, público atendido,
material didático, projeto pedagógico, - Professor: postura, conhecimento e domínio do conteúdo,
práticas pedagógicas adotadas, processo de avaliação, - Aluno: interesse, participação,
relacionamento, desempenho; - Relacionamento e interação: do professor com os alunos, dos alunos
com o professor e dos alunos entre si e destes com a comunidade escolar.
Deverá também intervir através de regência, auxílio nas atividades desenvolvidas no campo de
estágio e/ou elaboração de proposta de trabalho que contribua para a melhoria das atividades
desenvolvidas no local do estágio; acompanhar/participar as atividades de planejamento,
desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes e participar de reuniões em conselhos de
classe ou reunião de professores.
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O Estágio Curricular Obrigatório prevê um conjunto de condições e procedimentos
administrativos e pedagógicos que devem ser cumpridos pelos alunos, como (termos de compromisso,
plano de atividade, ficha de acompanhamento, ficha de avaliação do Supervisor de Campo e o
relatório final). Assim, o aluno, ao final de cada período letivo, deverá entregar tais documentos e
elaborar obrigatoriamente o relatório final, sendo este um documento no qual ele deve expor os
resultados das atividades desenvolvidas durante o Estágio, devendo ser apresentado obedecendo às
normas da ABNT.
Ressalta-se que a construção do relatório de estágio é uma boa oportunidade de registrar a
relação teoria e prática, pois seu objetivo é justamente fazer o resgate dos conceitos teóricos
trabalhados em sala de aula e reconhecê-los com aplicabilidade no mercado, transportando o conceito
para a realidade e reconhecendo na vivência os conhecimentos construídos em sala de aula

4.11

Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC
O curso de Pedagogia da FAJOB fará uso do EVA – Espaço Virtual do aluno, que permite

que o professor e aluno mantenham contato mesmo após o término da aula. Neste ambiente, que é
baseado na plataforma MOODLE, é possível que cada disciplina possa disponibilizar textos, vídeos,
até mesmos links que possibilite aos alunos maior contato com as informações de cada disciplina.
Os alunos do curso de Pedagogia utilizarão este Ambiente para as atividades do Núcleo
Integrador. Os alunos participam de um fórum de discussão sobre um tema da Pedagogia. Neste
fórum haverá sempre a moderação de um professor do curso.
Além disso, como Tecnologia de Informação a FAJOB oferece para o curso de Pedagogia e
demais cursos duas bibliotecas virtuais, uma base de dados eletrônica e uma revista científica
eletrônica a Nucleus.
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Exemplo de um Núcleo Integrador de um curso Presencial da FAJOB.
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4.12

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e sua aprovação são condições

sine qua non para a obtenção do título de Licenciado em Pedagogia.
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, define-se como um trabalho escrito, de autoria
individual ou, elaborado por alunos concluintes do curso de Pedagogia, dando cumprimento às
diretrizes curriculares definidas pelo CNE/MEC.
O TCC constituir-se-á de reflexões sobre:
- A prática profissional (estágio) a partir do referencial teórico com levantamento de
propostas de intervenção, prevenção e análises, embasadas em pressupostos teóricos-metodológicos
da educação.
- Um trabalho teórico de sistematização do conhecimento da educação e gestão escolar.
- Temas sociais que correspondam à realidade que perpassam pela educação escolar.
- O TCC será elaborado pelo aluno sob a orientação dos professores do curso de Pedagogia.
Todo professor orientará TCCs, conforme o número de alunos distribuídos equitativamente pelo
número de orientadores.
Compete ao orientador:
- Orientar o(s) aluno(os) nas práticas investigativas e nas técnicas de elaboração de um
trabalho de iniciação científica;
- Estabelecer com o orientando um plano de estudo, o cronograma, os horários de
atendimento e outras providências necessárias;
- Indicar bibliografia básica para o(s) temas(s) de sua especificidade.
- Definir ao final do processo de elaboração do TCC, se o mesmo está em condições de ser
apreciado pela Banca Examinadora.
A apresentação do TCC seguirá as normas de um trabalho de iniciação científica desde sua
estrutura à metodologia correspondente, incluindo observância às normas técnicas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas, com orientação da biblioteca da FE e dos professores
orientadores.
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4.12.1 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos de: Licenciatura da
Faculdade de São Joaquim da Barra

1

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

1.1 A elaboração do TCC é condição sine qua non para a obtenção do grau de: Licenciando em
Pedagogia.
1.2 O TCC será desenvolvido durante o curso, após o 5º. período letivo do aluno.
1.3 O TCC deverá ser realizado individualmente, em forma de uma Monografia, constando de
um trabalho experimental, teórico, ou de revisão literária.
1.3.1O aluno deverá ser o autor do trabalho, devendo apresentá-lo segundo as normas previstas
neste regulamento, disponíveis em anexo.
1.4 O TCC deverá versar sobre assunto relacionado com as áreas do conhecimento pertinente ao
curso de licenciatura em Pedagogia.
1.5

Para o desenvolvimento do TCC será obrigatória a orientação de um professor ou

pesquisador da Fundação Educacional de Ituverava.
1.6

Até a data estipulada pelo NDE, o aluno que já tenha cumprido cerca de 60% dos créditos

em disciplinas, após o 5º período letivo previsto na estrutura curricular, poderá inscrever-se para o
TCC, mediante a apresentação do resumo do projeto de trabalho contendo: título provisório, objetivos
e metodologia e cronograma de execução, conforme formulário próprio disponível na Secretaria do
Curso, acompanhado da Declaração de Aceite do orientador e do coorientador, quando for o caso.
1.6.1 Só poderão encaminhar os projetos de TCC, os alunos previamente matriculados, no
período oportuno, e com a apresentação do mesmo, devidamente assinado pelo orientador e/ou
coorientador.
1.6.2 Com o acompanhamento do orientador e coorientador o aluno deverá submeter o trabalho
para exame de qualificação, para poder prosseguir e defender o trabalho deverá obter o conceito
aprovado.
1.6.3 O aluno que tiver o trabalho reprovado no exame de qualificação ficará retido na disciplina
Metodologia de pesquisa III, devendo cursa-la e novamente submeter o trabalho ao exame de
qualificação
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2

DA ORIENTAÇÃO

2.1 O orientador poderá ser um docente ou um pesquisador da FAJOB.
2.2 Poderá o orientador indicar, de acordo com seu orientado, um coorientador. A critério do
Colegiado de Curso de Pedagogia o coorientador poderá ser de outras Instituições de ensino ou
pesquisa, públicas ou particulares.
2.3 Toda alteração, quer seja de orientador e/ou Projeto, deverá ser solicitada com um prazo de,
no mínimo, três meses de antecedência em relação à entrega do trabalho final. Qualquer alteração
deverá ser aprovada pelo Colegiado do Curso de Pedagogia.

3

DA APRESENTAÇÃO

3.1 O aluno apresentará o TCC em 3 (três) vias, impressas, devidamente assinadas por ele, pelo
orientador, e quando for o caso pelo coorientador e pela Banca Examinadora.
3.1.1 As normas para apresentação do TCC encontram-se no Manual para elaboração e
apresentação de Monografias, que pode ser adquirido na Biblioteca de qualquer uma das unidades.
3.1.2 Durante a apresentação o aluno poderá fazer uso de todos os recursos audiovisuais
disponíveis na faculdade.
3.1.3 O aluno terá 15 (quinze) minutos para expor seu trabalho para a Banca Examinadora e os
demais presentes.
3.1.4 Após a apresentação, que não poderá sofrer interrupções, os três membros da Banca terão
30 (trinta) minutos (15 minutos para cada membro) para fazerem perguntas, críticas e sugestões.
3.1.5 A defesa será pública, aberta aos alunos da faculdade e para a Comunidade.

4 COMISSÃO AVALIADORA
4.1 A Comissão Avaliadora será composta pelo orientador e 2 membros titulares.
4.1.1 Quando da existência do coorientador, este poderá ser membro da banca.
4.2 A designação da Comissão Avaliadora será composta pelo Coordenador do curso, tendo
como referência a lista nominal encaminhada pelo orientador, conforme formulário próprio disponível
na Seção de Graduação.

5 DA AVALIAÇÃO
5.1 Serão atribuídas notas de 0 a 10, para ser aprovado o aluno precisa obter nota superior a 7,0.
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5.2 O TCC será aprovado, se os dois membros da banca atribuírem nota superior a 7,0. O
orientador não atribui nota.
5.3 O TCC que não obtiver o trabalho aprovado deverá refazer com o mesmo ou com outro
orientador, poderá inclusive mudar o tema.

6 DA ENTREGA
6.1 Após a apresentação, feitas as correções sugeridas pela Banca Examinadora, o(s) aluno(s)
deverá levar o TCC para a Bibliotecária fazer a correção definitiva das normas e fornecer a
Declaração, que será entregue, juntamente com o trabalho, na Biblioteca.
6.2 O prazo para a entrega do TCC junto à Secretaria da FAJOB, expira em 20 dias após a
defesa, sob pena de não conclusão do curso.
6.3 Deverão ser entregues quatro cópias em CD-Rom, devidamente etiquetado conforme modelo
disponível na Biblioteca: uma para cada membro da banca e uma para a biblioteca.
6.4 Deverá, ainda, ser entregue uma cópia encadernada, com capa dura, na cor verde, para a
Biblioteca, quando for escrito na forma de Monografia. Esta cópia deverá ter a assinatura do
orientador e de cada membro da banca na Folha de Aprovação, acompanhado da Declaração da
Bibliotecária de que o trabalho está de acordo com as normas e preenche os requisitos de
apresentação de Monografias determinados pela Faculdade.
Todas as informações estão disponíveis em:
http://www.servicos.feituverava.com.br/biblioteca/trabalhoscientificos.htm

4.13

Atividades Complementares
Os alunos ingressantes do curso de Pedagogia, da FAJOB deverão cumprir uma carga

equivalente de 25 horas semestrais de atividades complementares à grade curricular do curso. Estas
atividades permitem o desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, inclusive aquelas
adquiridas fora do ambiente escolar e que estimulam a prática de estudos independentes e opcionais.
Essas atividades poderão ser cumpridas em qualquer momento ao longo dos cinco anos de formação
do curso de Pedagogia. Ao final do curso, os alunos deverão cumprir e demonstrar um total de 300
(duzentas) horas referentes às atividades complementares.
A apresentação e comprovação das atividades complementares deverão seguir o Manual de
Atividades Complementares.
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Os alunos deverão preencher o formulário com as atividades cursadas ao longo dos quatro
anos do curso de Pedagogia e entregar ao coordenador do curso em data marcada em calendário
escolar. Além do formulário preenchido, os alunos deverão entregar os documentos originais
comprobatórios das atividades desenvolvidas, com suas respectivas cópias. Os documentos originais
serão devolvidos aos alunos após a verificação dos mesmos.
São consideradas atividades complementares:
- Trabalhos de iniciação científica e/ou pesquisas, devidamente registrados nos órgãos competentes
da FAJOB.
- Disciplinas oferecidas pela FAJOB, mas que não pertençam a estrutura curricular do curso
Pedagogia.
- Atividades Artísticas, Inovação, Empreendedorismo, Ética e Sustentabilidade Ambiental.
- Participação em projetos e cursos de extensão de qualquer natureza.
- Atuação como monitor de disciplina.
- Apresentação de trabalhos em congressos ou seminários, desde que apresentado o certificado.
- Atuação em órgãos colegiados da FAJOB.
- Atuação na diretoria do Diretório Acadêmico da FAJOB.
- Participação na organização de eventos científicos ou semanas de estudos.
- Filmes indicados nos planos de ensino dos professores.
- Trabalho voluntário na área de educação.
A quantidade de horas a ser atribuída para cada atividade consta no Manual de atividades
complementares, assim como as fichas que deverão ser preenchidas e o modelo de relatório.
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5

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

O curso de Licenciatura em Pedagogia da FAJOB ofertará 80 vagas anuais, divididas em duas
turmas de 40 alunos, uma no período da manhã, e outra no noturno, com apenas um ingresso anual.

5.1

Metodologia
O Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia da FAJOB contará com aulas expositivas

presenciais. No entanto, a implantação do curso busca a participação mais efetiva do aluno no
processo aprendizagem, incentivando o mesmo a lidar com a resolução de problemas que serão
apresentados de maneira conjunta ou individual, pelas disciplinas de cada semestre. Esta metodologia
vem sendo discutida pelo NDE do curso e tem a denominação provisória de Projeto Integrador. Como
ferramenta de discussão e troca de informação este projeto contará com o Ambiente Virtual de
Aprendizagem, no qual os alunos e docentes do curso trocarão informação e experiências em horários
fora de aula. Outra ação prevista será o uso constante de visitas técnicas, principalmente aos sábados,
permitindo ao aluno desde do início do curso o contato com as diferentes áreas da Pedagogia.
Assim, como atividades pedagógicas previstas para o curso de Pedagogia os seguintes itens:
a) Estímulo à capacidade de trabalho em equipes;
b) Estímulo ao de desenvolvimento de projetos;
c) Estímulo à resolução de problemas;
e) Interação entre teoria e prática;
f) Incentivar o aluno a ser ativo na aquisição do conhecimento

5.2

Conteúdos
Os conteúdos curriculares definidos para o Curso de Pedagogia da FAJOB estão em

consonância com o que preconiza a Resolução CNE/ No. 1, de 15 de maio de 2006, e com a
Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, e busca possibilitar, com qualidade, o desenvolvimento do
perfil profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: coerência
com as DCNs e objetivos do curso, considerando também as necessidades regionais, acessibilidade
plena, adequação das cargas horárias (em horas), bibliografia atualizada, e abordagem de conteúdos
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pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos, de educação das
relações étnico-raciais e ao ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena e pessoas
com deficiência.
O Curso considera as necessidades regionais, objetivando atender e supri-las, gerando bemestar à comunidade local e regional com a formação de qualidade de seu futuro egresso.

5.6

Plano de Ensino
O plano de ensino do Curso de Pedagogia da FAJOB é um instrumento de ação educativa, que

promove a organização do conteúdo programático, o planejamento do processo metodológico e
avaliativo, e a sistematização do processo educacional das ações dos docentes e discentes em vista à
consecução dos objetivos de aprendizagem estabelecidos.
O processo de elaboração considera a participação ativa dos docentes e deve ser consciente,
refletido e planejado, trazendo consigo a característica da flexibilidade e da adaptabilidade a situações
novas e imprevistas.
O plano de ensino é elaborado e disponibilizado ao alunos no primeiro dia letivo de cada
disciplina, pois se trata de um documento em que se pactua o planejamento do semestre, a
comunicação entre professor e aluno, passando a ser um instrumento de trabalho e um documento de
compromisso com o processo de ensino-aprendizagem.

5.7

Bibliografia
O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por disciplina, está disponível na

proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas anuais autorizadas, de cada uma das
disciplinas, de todos os Cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e
tombado junto ao patrimônio da IES.
O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos por unidade
curricular, com dois exemplares de cada título.
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5.8

Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade é uma estratégia de abordagem em que duas ou mais disciplinas podem

interagir, estabelecendo relações entre os conteúdos, objetivando proporcionar um conhecimento mais
abrangente e contextualizado ao aluno.
Nessa concepção, permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém buscando
soluções dos seus próprios problemas através da articulação com as outras disciplinas.
No curso de Pedagogia da FAJOB articulação se inicia com as disciplinas de fundamentos que
embasam as disciplinas profissionalizantes, as quais dão suporte, a partir das competências previstas e
desenvolvidas, para a atuação do futuro egresso nas diferentes áreas da profissão.

5.9

Articulação da Teoria com a Prática
Esta articulação da teoria com a prática é contemplada na abordagem dos diversos conteúdos,

observando o equilíbrio teórico-prático, permitindo o desenvolvimento de temas, inerentes às
atividades profissionais, de forma integrada, propiciando ao aluno o aprimoramento científico e a
busca do avanço tecnológico.
Neste contexto, a estrutura curricular desenvolvida, que possui coerência com o perfil traçado
para o profissional egresso, foi organizada de forma a propiciar uma articulação dinâmica entre ensino
e labor profissional, prática e teoria, ambiente acadêmico e convívio comunitário, o básico e o
profissionalizante, de modo que assegure ao longo do curso a formação científica, ética e humanista
do educador almejado e que agregue diversas competências necessárias ao desenvolvimento
autônomo no pensar e decidir.
A carga horária de disciplinas práticas é de 255 horas, de forma a possibilitar a integração com
as disciplinas teóricas.

5.10

Integração com a Rede Pública de Ensino
A contextualização e a articulação entre teoria e prática devem configurar princípios basilares

dos currículos dos cursos de licenciatura. Nesse sentido, a FAJOB entende ser necessário promover
ações de parcerias com unidades escolares públicas municipais e estaduais, a fim de realizar
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atividades de ensino, pesquisa e extensão nestes espaços, envolvendo a comunidade em que a escola
está inserida.
Essas ações, acompanhadas de práticas de observação, planejamento e reflexão a partir de
situações-problema encontradas nesses ambientes, permitem que o discente relacione a relação entre o
seu ambiente de estudo e o futuro ambiente de trabalho. Essas ações abrangem escolas da educação
básica das redes públicas dos municípios (ou bairros ou distritos) de São Joaquim da Barra e cidades
da região. O aluno deste Curso é inserido neste cenário entre o 5º ao 7º semestres do curso e, em cada
semestre, são desenvolvidas na escola de educação básica da rede pública as seguintes atividades:
Observação, Participação e Regência.

5.11

Atividades Práticas de Ensino para Licenciatura
A FAJOB prevê atividades práticas de ensino, chamadas de Práticas Pedagógicas, concebidas

como componentes curriculares obrigatórios, que devem ser vivenciados ao longo dos cursos de
formação de professores, visando à consolidação dos desempenhos acadêmicos e profissionais
desejados no perfil do egresso definido pela instituição, unindo teoria e prática vivenciadas durante o
curso.
Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho
acadêmico, tais atividades contribuem para a formação da identidade do professor como educador.
Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados
na gestão, administração e resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar.
Dessa forma, as Práticas Pedagógicas devem proporcionar, enquanto componente curricular
obrigatório dos cursos de formação de professores, a articulação entre o ensino, a pesquisa e a prática
profissional, através da discussão de temas específicos e/ou contemporâneos que contribuam para a
formação integral do acadêmico da área da educação, favorecendo, atrelado com o estágio
supervisionado, o desenvolvimento dos saberes que definem a identidade profissional docente.
Definem-se como objetivos específicos:
- Dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, por meio da interdisciplinaridade;
- Proporcionar o desenvolvimento do estudante para a apreensão de constantes mudanças nos
perfis profissionais;
- Desenvolver as habilidades lógico-argumentativas do estudante, por meio de apresentação e
discussão de questões, ideias, processos relacionados às futuras atuações profissionais;
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- Desenvolver as habilidades investigativas do estudante para a construção de técnicas,
métodos, modelos de identificação, caracterização e operação de problemas;
- Dinamizar o processo de interação social, intelectual e humana do estudante junto a
indivíduos, grupos, comunidades, por meio do desenvolvimento da capacidade de comunicação e
expressão;
- Participar das discussões e debates de ideias relativas às questões contemporâneas de
importância local, regional, brasileira e internacional, como Meio Ambiente, Cidadania, Diversidade,
Inclusão e Direitos Humanos, entre outras.
- Proporcionar ao estudante o desenvolvimento do sentido ético,

5.12

Estrutura Curricular
A estrutura curricular do curso de Pedagogia da FAJOB busca contemplar, com qualidade, em

uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade plena,
compatibilidade da carga horária total e articulação da teoria com a prática.
Ao apresentar uma matriz curricular, o Curso tem como preocupação realizar um currículo
voltado para o alcance do perfil definido para o profissional, a partir do desenvolvimento das
competências estabelecidas na Resolução CNE/CES No. 1, de 15 de maio de 2006 que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, tendo em vista o mercado de trabalho
e sua articulação com as tendências da profissão na sociedade contemporânea.
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5.12.1 Matriz Curricular, Carga Horária e Composição dos Módulos

1º

2º

3º

4º

5º

DISCIPLINA
Filosofia da educação
Língua Portuguesa: Gramática
Fundamentos Antropológicos da
educação
Psicologia da Educação
História da educação I
Práticas Interdisciplinares para docência I
Carga horária

C.H.
67
67
67

Sociologia da educação
Estatística aplicada a educação
Políticas e legislação educacional
Metodologia de pesquisa I
História da educação II
Práticas interdisciplinares para docência II
Carga horária

67
67
67
67
34
302

LIBRAS
Interpretação e produção de textos
Fundamentos e Práticas da Ed. Inclusiva
Currículo: teorias e práticas
Psicologia do desenvolvimento
Cidadania e direitos humanos
Carga horária

67
67
40
67
34
34
309

Didática I
Fundamentos e Práticas da Ed. Infantil
Avaliação da aprendizagem
Literatura infantil
Educação: Trabalho, Movimentos sociais
e mídia
Diversidade cultural, étnica e gênero
Carga horária

67
40
67
40
34

Fundamentos e práticas em Gestão
escolar
Educação corporal, jogos, recr.
Fund. Teóricos e estudos Psicogenéticos
em alfabetização
Prática de ens. e estágio na Ed. Infantil
Didática II
Fund. e Práticas em Ed. Ambiental
Carga horária
Estágio na Educação Infantil

Práticas

Estágio

Semanais
04
04
04

TOTAL
67
67
67

34
34

04
02
02
20

67
34
34
336

34
34

04
04
04
04
02
02
20

67
67
67
67
34
34
336

04
04
04
04
02
02
20

67
67
67
67
34
34
336

04
04
04
04
02

67
67
67
67
34

02
20

34
336

67

04

67

67
67

04
04

67
67

04
02
02
20

67
34
34
336

67
34
302

34
282

40
34
20
295

27

27

27
27

54

27
14
41
100
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6º

7º

8º

Fund. e Práticas em Alfabetização e
letramento I
Coordenação, orientação, mediação e
supervisão escolar
Fund. e Práticas do Ens. da Arte
Prática de ensino e estágio no Ens.
Fundamental
Tecnologias educacionais
Metodologia de pesquisa II
Carga horária
Fund. e Práticas do ens. História
Competências matemáticas para o ensino
fundamental
Fund. e Práticas em Alfabetização e
letramento II
Fund. e Práticas ens. Ciências
Met. Pesquisa III
Fund. e Práticas em Filosofia para
Crianças
Estágio
Carga horária
Fund. e Práticas em L. Port.
Distúrbios e dificuldade de aprendizagem
Fund. e Práticas no ens. Mat.
Fund. Práticas do ensino de Geografia
Met. Pesquisa IV
História e cultura afro-brasileira e
indígena
Estágio
Carga Horária
Carga horária disciplinas
Estágio supervisionado
Atividades complementares
Práticas
Total

40

27

67

04

67

04

67

04
04

67
67

02
02
20

34
34
336

40
40

27
27

20
34
241

14

40
67

27

04
04

67
67

40

27

04

67

40
34
34

27

04
02
02

67
67
67

100

95

100
255

81

20

336

40
67
40
40
34
34

27

04
04
04
04
02
02

67
67
67
67
34
34

255

81

20

336

27
27

100

2241
400
447

2241
400
300
447
3388
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5.13

CORPO DOCENTE

5.13.1 Núcleo Docente Estruturante
Regulamento
Das considerações preliminares
Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente
Estruturante - NDE do Curso de Pedagogia da FAJOB.
Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante – NDE é o órgão consultivo responsável pela concepção do
Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da FAJOB e tem, por finalidade, a implantação do mesmo.
Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos;
b) estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;
d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso, sempre
que necessário;
e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado;
f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
g) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo
projeto pedagógico;
h) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou
substituição de docentes, quando necessário.
Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de:
a) o Coordenador do Curso, como seu presidente;
b) pelo menos quatro docentes pertencentes ao Colegiado do Curso.
Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um mandato
de 3 (três) anos, com possibilidade de recondução.
Art. 6º. Compete ao Presidente do Núcleo:
a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
c) encaminhar as deliberações do Núcleo;

83

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e um representante
do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;
e) indicar coordenadores para cada área do saber jurídico;
f) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição.

Art.7. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente, uma vez
por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus
membros titulares.
Art. 8. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de
presentes.
Art. 9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo com a
competência dos mesmos.
Art. 10. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do Curso.

5.13.2

Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia*

PROFESSOR
Maria Madalena Gracioli
Lucimary B. Pedrosa Andrade
Maria Aparecida Zero

TITULAÇÃO GRADUAÇÃO
Doutora
Sociologia
Doutora
Serviço Social
Doutora
Educação

Antônio Luís de Oliveira

Doutor
Agronomia

Fátima Coelho Gonini

Doutora
Educação



Pedagogia
Geografia
Pedagogia
Serviço Social
Pedagogia
Ciências
Ciências
Biológicas e
Agronomia
Pedagogia
Serviço Social

REGIME DE
TRABALHO
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial

APROVADA NA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA REALIZADA
NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017.
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5.14

Coordenação do Curso de Pedagogia

Profa. Dra. Maria Madalena Gracioli, graduada em Pedagogia e Geografia, Mestrado em Ciências e
Práticas Educativas, Doutorado em Sociologia, e pós-doutorado realizado no Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra.
Professora colaboradora no Programa de Pós-graduação em Análise e Planejamento de Políticas
Públicas – Linha de pesquisa – Políticas educacionais - UNESP - Franca

5.15

Docentes dos Dois Primeiros Anos do Curso de Pedagogia
DISCIPLINA
Filosofia da educação
Língua Portuguesa: Gramática
Fundamentos Antropológicos da educação
Psicologia da Educação
História da educação I
Práticas Interdisciplinares para docência I

DOCENTE
Prof. Dr. Felipe Z. Narita
Profa. Dra. Lisângela Guiraldelli
Prof. Me. Rodrigo Tavarayama
Profa. Dra. Maria Aparecida Zero
Profa. Dra. Sonia Jorge
Profa. Me Kelly Cristina P. B. Miguel

2º

Sociologia da educação
Estatística aplicada a educação
Políticas e legislação educacional
Metodologia de pesquisa I
História da educação II
Práticas interdisciplinares para docência II

Profa. Dra. Maria Madalena Gracioli
Prof. Dr. Antônio Luís de Oliveira
Profa. Dra. Maria Aparecida Zero
Profa. Dra. Márcia Pereira Cabral
Profa. Dra. Sonia Jorge
Profa. Me Kelly Cristina P. B. Miguel

3º

LIBRAS
Interpretação e produção de textos
Fundamentos e Práticas da Ed. Inclusiva
Currículo: teorias e práticas
Psicologia do desenvolvimento
Cidadania e direitos humanos

Profa. Esp. Alessandra Pereira do Nascimento
Profa. Dra. Lisângela Guiraldelli
Profa. Me Priscila Alvarenga C. Gimenes
Profa. Dra. Valéria M. Nonato Mokwa
Profa. Dra. Maria Aparecida Zero
Profa. Dra. Maria Madalena Gracioli

4º

Didática I
Fundamentos e Práticas da Ed. Infantil
Avaliação da aprendizagem
Literatura infantil
Educação: Trabalho, Movimentos sociais e mídia
Diversidade cultural, étnica e gênero

Profa. Dra. Valéria M. Nonato Mokwa
Profa. Dra. Lucimary B. Pedrosa de Andrade
Profa. Dra. Maria Aparecida Zero
Profa. Me. Mariana Morales da Silva
Profa. Me. Rodrigo Tavarayama
Profa. Dra. Fátima Coelho Gonini

1º
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5.16

Ementário
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

EMENTA
Filosofia e Filosofia da Educação. Por que 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 na área pedagógica. A explicitação dos
pressupostos dos atos de educar, ensinar e aprender em relação às situações de transformação
cultural da sociedade. A Práxis educativa contemporânea. Conceitos básicos: filosofia, filosofia da
educação e pedagogia. A Filosofia da Educação e o questionamento sobre o homem. Concepções
de homem, filosofia e do processo educativo no decorrer da história. Aspectos formais e filosóficos
da aprendizagem. Filosofia, cultura, ideologia e política na educação no Brasil. As perspectivas
filosóficas e sua vinculação à prática pedagógica. Os filósofos relacionados à Educação: Platão;
Aristóteles; Rousseau; Immanuel Kant; Nietzsche; Sartre; Hanna Arendt; - Howard Gardner; Philip Perrenoud; - Edgar Morin; - Cipriano Luckesi; - Reuven Feurstein; - Michel Foucalt
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIPMAN, M.. A filosofia vai à escola. São Paulo: Summus, 1990.
SAVIANI, D.. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 17 ed. Campinas: Ed. Autores
associados, 2007. 247p.
SEVERINO, A. J.. Educação, ideologia e contra-ideologia. São Paulo: E.P.U., 1986. 106p.
GHIRALDELLI JÚNIOR, P.. Filosofia da Educação. São Paulo:Ática,2006
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, R. Conversas com quem gosta de ensinar. 7.ed. São Paulo: Papirus, 2004.
GHIRALDELLI, P.. O que é filosofia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
GILES,T.R. História da Educação. São Paulo: E.P.U, 2003. 304p.
LUCKESI, C. C.. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez,2001. 183p. (Série formação dos
professores).
SEVERINO, A. J. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD, 1994.
SNYDERS, G. Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários.
Tradutor: Cátia Aida Pereira da Silva. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001
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LÍNGUA PORTUGUESA: GRAMÁTICA
EMENTA
Estudo teórico e prático de conceitos, normas e regras da gramática da Língua Portuguesa aplicado
a diferentes situações verbais, orais e escritas, relacionadas à esfera cotidiana e à atuação do
profissional no mercado de trabalho.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A.. Língua portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 222p.
CUNHA, C.; CINTRA, L.F. L.. Nova gramática do português contemporâneo. 3.ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 748p.
KOCH, I. G. V.. Argumentação e linguagem. 5.ed. São Paulo: Cortez, 1999. 240p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coesão textual. 21. ed. São Paulo: Contexto, 2007.
KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. A Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 2001.
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2002.
MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental. Porto Alegre: Sagra Luzzatto,
2003.
SOUZA, L. M. de; CARVALHO, S. W. de. Compreensão e produção de textos. Petrópolis,
R.J.: Vozes, 2003.
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FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO
EMENTA
Noções básicas sobre Antropologia: a História e o objeto de estudo. A cultura: conceitos e
processos de produção cultural. Antropologia e educação: a cultura como processo de construção
do indivíduo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRIGOTTO, G.. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações entre
educação e estrutura econômico-social capitalista. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2006.
LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2006.
MÉSZÁROS, I.. A educação para além do capital. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2008.
SANTOS, J. L. dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1997. (Coleção primeiros passos).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AUGÉ, M.. Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1997.
ARANTES, A. A.. O que é cultura popular. São Paulo: Brasiliense, 2004. 83p. (Primeiros
passos; 36).
COPANS, J. (Org.). Antropologia: ciência das Sociedades Primitivas? São Paulo: Martins Fontes,
1971.
GEERTZ, C.. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
LINTON, R.; Tradutor: Lavinia Vilela. O homem: uma introdução à antropologia. 8.ed. Rio de
Janeiro: Martins, 1971.
MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N.. Antropologia: uma introdução. São Paulo: Atlas,
1986.
PEIXOTO, G.J.B.. O grande desafio da explosão demográfica. Rio de Janeiro: Biblioteca do
exército, 1978.
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PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
EMENTA
Fatores sócio históricos e estudo do desenvolvimento e da aprendizagem. Diversidade de
concepções de homem. A psicologia da Educação nas sociedades capitalistas e a produção de
conceitos: diferenças individuais, ideologia adaptacionista, natureza infantil, os “mitos” da
aprendizagem. Fatores intrapessoais do processo de ensino e aprendizagem. A análise
psicoeducativa do processo de ensino e aprendizagem. Conhecimento psicológico e prática
educativa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CABRAL, S. V.. Psicomotricidade relacional: prática clínica e escolar. Rio de Janeiro: Revinter, 2001.
345p.
LUCKESI, C. C.. Avaliação da aprendizagem escolar. 19 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 180p.
VIGOTSKY, L. S.,; COLE, M.. A formação social da mente: desenvolvimento dos processos psicológicos
superiores. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
CHABANNE, J.-L.. Dificuldades de aprendizagem: um enfoque inovador do ensino escolar. São Paulo:
Ática, 2006.
KRIEGER, M.da G. T. et al. Psicodinâmica da aprendizagem. Curitiba: Intersaberes, 2012.
ARREDONDO, S.C.; GONZÁLEZ, L.P. Ensine a estudar... aprenda a aprender: didática do estudo.V.1/
2 Curitiba: Ibepex, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRA, M.. Ação psicopedagógica na sala de aula: uma questão de inclusão. 4.ed. São Paulo:
Paulus, 2003. 155p.
GAGNE, R. M. Como se realiza a aprendizagem. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1974.
LA TAILLE, Y. de; OLIVEIRA, M. K. de; DANTAS, H.. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.
NOT, L.. Ensinando a aprender: elementos de psicodidática geral. São Paulo: Summus editorial, 1993.
167p.
OLIVEIRA, M. K. de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 4.ed. São
Paulo: Scipione, 1997. 111p.
PIAGET, J.. O nascimento da inteligência na criança. Tradução: Àlvaro Cabral. 2.ed. Rio de Janeiro:
Zahar, 1975. 389p. (Ciências da Educação)
WITTER, G. P.; LOMONACO, J.F.B. Temas básicos de psicologia - psicologia da aprendizagem. São
Paulo: E.P.U., 2001. (Temas básicos de psicologia, v.9).
PHELAN, T. W.. TDA/TDAH: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. . São Paulo: M. Books,
2005. 246p.
CASTRO, C. A. A.; NASCIMENTO, L.. TDAH: inclusão na escola. São Paulo: Ciência Moderna, 2009.
120p.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I
EMENTA
A disciplina contempla a Educação em seu processo histórico desde o período primitivo e antigo,
focalizando a Educação em várias civilizações como no Egito, na Grécia e Roma, perpassando pela
Educação na Idade Média, durante o Renascimento – humanismo, a Reforma e Contrarreforma; a
pedagogia Liberal e Laica no contexto do Século das Luzes, bem como a Educação Progressiva e
Nova Escola, até os dias atuais. Promove a reflexão crítica sobre as relações de poder e os modos
de produção das sociedades nos diferentes momentos históricos e suas implicações para a
Educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRANDÃO, C. R.. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2007. 116p. (Primeiros passos,20).
GADOTTI, M.. História das idéias pedagógicas. 8.ed. São Paulo: Ática, 2008. 319p..
RIBEIRO, M.L. S.. História da educação brasileira: a organização escolar. 20. ed. Campinas:
Autores associados, 2007. 207p. (Coleção memória da educação).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDERSON, P.. Passagens da antiguidade ao feudalismo. Afrontamento: Porto, 1980.
CAMBI, F.. História da pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999.
CARVALHO, Laerte Ramos de. As reformas pombalinas da instrução públicas. São Paulo:
Saraiva, 1978.
FLORENZANO, M. B. B.. Nascer, viver e morrer na Grécia Antiga. São Paulo: Atual, 1996.
MANACORDA, M. A.. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez,
2000.

90

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES PARA DOCÊNCIA I
EMENTA
Reflexão sobre a profissão docente, as relações interpessoais e institucionais, a ética e a afetividade
no trabalho docente. Os desafios de ser educador, formação inicial e continuada.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VEIGA, I.P.A.; D'ÁVILA, C.(org.). Profissão Docente: novos sentidos, novas perspectivas - 2ª
ed. Campinas: São Paulo, 2008.(Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico)
PHILIPPI JR ,A.; SILVA NETO ,A.J. (editores). Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e
inovação. Barueri: São Paulo. Manole.2011
BARRACHI, S.B.M.. A escola normal de Ituverava: trajetória e memórias (1950 a 1970). Ituverava:
Novagráfica, 2006. 104.
MOREIRA,A.F.B.(org.). Currículo: questões atuais.4.ed.Campinas/São Paulo:Papirus. 2000.143p.

VEIGA, I.P.A. A Aventura de Formar Professores - 2ª ed. Campinas: São Paulo, Papirus.2009.
.(Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ACOSTA, A.J.et al. Projetos interdisciplinares. Curitiba: Intersaberes, 2013.
FAZENDA, I.C. A. (Org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas: Papirus, 1998.
ROMANOWSKI.,J.P. Formação e Profissionalização Docente. Curitiba, Intersaberes,2012
QUELUZ,A.G.et al.Interdisciplinaridade: formação de profissionais da educação.São
Paulo:Pioneira.2000.137p.
OLIVEIRA, M.R.N.S. ;PACHECO, J.A.. (orgs.). Currículo, didática e formação de professores.
Campinas:São Paulo. Papirus, 2015. (Série Prática pedagógica)
BITTENCOURT,C.M.F.Ensino de história: fundamentos e métodos.2.ed.São Paulo:Cortez.
2008.408p.
SUHR, I.R.F.. Teorias do Conhecimento Pedagógico. Curitiba: Intersaberes, 2012 (Série
Fundamentos da Educação)
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2º SEMESTRE

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
EMENTA
Educação e sociedade: as diferentes formas de perceber essa relação; as concepções teóricas sobre
a educação no discurso sociológico dos clássicos das Ciências Sociais (Marx, Durkheim e Weber)
e no discurso de autores contemporâneos; a educação como processo social; função social da
escola na atual conjuntura político e social brasileira.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRIGOTTO, G.. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 2003
GENTILI, P. (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis:
Vozes, 2008.
TURA, M.L.R.(Org.) Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: Quarteto, 2001
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTUNES, R.. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do
trabalho. 11.ed. São Paulo: Cortez, 2006.
ARANTES, A. A. et al. Colcha de retalhos: estudos sobre a família no Brasil. Campinas.:
Unicamp, 1994.
AZEVEDO, F. de. A transmissão da cultura. 5.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1976.
DURKHEIM, É.. Educação e sociologia. Tradutor: PROF, Lourenço Filho .11.ed. São Paulo:
Melhoramentos, 1978.
MÉSZÁROS, I.. A educação para além do capital. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2008.
PENIN, S. T. de S.. A aula: espaço de conhecimento, lugar de cultura. 4.ed. São Paulo: Papirus,
1999.
SILVA, da et al (orgs.). Pedagogia social: contribuições para uma teoria geral da educação. São
Paulo: Expressão & Arte, 2011. 2v.
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ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO
EMENTA
Introdução à Estatística; Leitura e interpretação de dados estatísticos referentes à pesquisa
educacional e dados da escola; Distribuição de frequências; Representação gráfica e tabular
dos dados; Medidas e tendência central na comparação dos resultados escolares; Medidas
de dispersão e sua aplicação em educação;
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORENTINI, D.; LORENZATO, S.. Investigação em educação matemática: percursos teóricos
e metodológicas. 2 ed. Campinas: Autores Associados, 2007. 228p. (Formação de professores).
FONSECA, J. S. da; MARTINS, G. de A.. Curso de estatística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
TRIOLA, M. F.. Introdução à estatística. 10 ed. Rio de Janeiro:LTC, 2008. 696p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BUSSAB, W. de O.; MORETTIN, P.. A. Estatística básica. 4 ed.. São Paulo: Atual, 1987. 321p.
(Métodos quantitativos).
COSTA NETO, P. L.de O.. Estatística. 2.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 266p.
CRESPO, A. A.. Estatística fácil. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
FONSECA, J. S. da; MARTINS, G. de. Curso de estatística. São Paulo: Atlas, 1996
RIBEIRO JÚNIOR, J. I. Análises estatísticas no excel: guia prático. Viçosa: UFV, 2004
DOWNING, D.; CLARIK, J.. Estatística aplicada. Trad. de Alfredo Alves de Faria. São Paulo:
Saraiva,2000.
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POLÍTICAS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
EMENTA
A educação no contexto das transformações da sociedade contemporânea; a relação entre Estado e
Políticas educacionais; as políticas, estrutura e organização da educação escolar no Brasil a partir
da década de 1990; A regulamentação do sistema educacional e da educação básica; as políticas
educacionais em debate
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, R.E. A nova LDB e a educação especial. Rio de Janeiro: WVA, 2007. 136p.
DEMO, P.. A nova LDB: ranços e avanços.. 20 ed.. São Paulo: Papirus, 2008. 111p.
GADOTTI, M.. Escola cidadã. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 78p.
SANTOS, C.R.dos. A gestão educacional e escolar para a modernidade. São Paulo: Cengage
Learning, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SAVIANI, D.. A Nova Lei de educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas: Autores
Associados, 1998.
NISKIER,A.. LDB a nova lei da Educação. Rio de Janeiro:Edições Consultor, 1996. 305p.
SOUZA, P. N. P. de; SILVA, E.B. da. Como entender e aplicar a nova LDB (lei nº9.394/96).
São Paulo: Pioneira, 1997. 140p.
SANTOS, C.R.dos. O gestor educacional de uma escola em mudança. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2002.
VIEIRA, S. L.; ALBUQUERQUE, M. G. M. Política e planejamento educacional. 2.ed.
Fortaleza: Edições demócrito Rocha, 2002. 136p. (Coleção magister).
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METODOLOGIA DE PESQUISA I
EMENTA
Tipologia textual; texto científico; citações e referências; trabalhos científicos; relatórios; resumos;
resenhas; fichamentos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 1999.
GIL, A.C.. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 159p..
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 21.ed. São Paulo: Cortez, 2000.
KNECHTEL, M.R. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-dialogada.
Curitiba: Intersaberes, 2014.
MARTINS, V.; MELLO,C.de M. (coord.) Metodologia científica: fundamentos, métodos e
técnicas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEMO, P.. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1980.
GIL, A.C.. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994.
MARTINS, G de A.; LINITZ, A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de
conclusão de curso. 2ed. São Paulo: Atlas, 2007.
APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do
conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004. 300p.
GOLDENBERG, M.. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais.
Rio de Janeiro: Record, 1998.
PÁDUA, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas, SP:
Papirus, 2006.
SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez/ Autores Associados, 1984.
SENRA, N. de C.. O cotidiano da pesquisa. São Paulo: Ática, 2003.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II
EMENTA
Enfoque das concepções sociopolíticas e culturais dos diferentes períodos da História do Brasil
relacionando-as com a História da Educação como forma de compreender a educação atual e o
desenvolvimento do sistema educacional. Estudos e pesquisas sobre a realidade brasileira
abordando os principais movimentos/concepções e educadores que se notabilizaram na
trajetória da história da educação no país.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GILES,T.R. História da Educação. São Paulo: E.P.U, 2003. 304p.

VEIGA, C.G.. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007. 328p. (Ática Universidade)
TERRA,M.de L.E.(org.) História da Educação. São Paulo: Pearson Education do Brasil.2014
PILETTI ,C.; PILETTI ,N.. História da educação: de Confúcio a Paulo Freire. São
Paulo:Contexto.2012

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AQUINO,J.G.et al. Família e educação: Quatro olhares. Campinas: São Paulo. papiros, 2013
ANDERSON, P.. Passagens da antiguidade ao feudalismo. Afrontamento: Porto, 1980.
CAMBI, F.. História da pedagogia. São Paulo: UNESP, 1999.
CARVALHO, L.R.de. As reformas pombalinas da instrução públicas. São Paulo: Saraiva,
1978.
VEIGA, C.G.; FONSECA,T.N.de L. História e historiografia da educação no Brasil. Belo
Horizonte: Autêntica.2008.288p.
MONTESSORI, M.. Para educar o potencial humano. Campinas: São Paulo. Papirus,2014
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES PARA DOCÊNCIA II
EMENTA
Desafios da docência na atualidade, ensinar e aprender, perfil do educador para educação infantil e
para as séries iniciais do ensino fundamental, o trabalho interdisciplinar e seus desafios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, J.S., HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, F.. Professo/ res na Incerteza: Aprender a docência no
mundo atual. Penso,
BARRACHI, S.B.M.. A escola normal de Ituverava: trajetória e memórias (1950 a 1970).
Ituverava: Novagráfica, 2006. 104.
HERNÁNDEZ, F..; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o
conhecimento é um caleidoscópio. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
BACILA, C.R.. Nos bastidores da sala de aula. Curitiba: InterSaberes, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito.
2.ed. São Paulo: Cortez, 2002.
TOGNETTA, L. R.P.. A construção da solidariedade e a educação do sentimento na escola.
Campinas: Fapesp, 2007. 263p. (Coleção educação e psicologia em debate).
RIOS, T. A.. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 4.ed. São Paulo:
Cortez, 2003.
ARROYO, M.G.. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens. 5.ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
CANDAU, V.M. et al. Magistério: construção cotidiana. 5.ed. Petrópolis: Vozes, 2003.
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3º SEMESTRE
LIBRAS
EMENTA
Aspectos históricos e conceituais da cultura surda e filosofia do bilinguismo. Fundamentos
linguísticos da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Aquisição e desenvolvimento de habilidades
básicas expressivas e receptivas em LIBRAS.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, E.C. Leitura e surdez: um estudo com adultos não oralizados. Rio de Janeiro:
Revinter, 2000
PEREIRA, M.C.C. et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Prentice Hall, 2011.
FIGUEIRA, A.dos S.. Material de apoio para o aprendizado de libras. São Paulo: Phorte, 2006
SMITH, A. A mão invisível. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERNANDES, E. Surdez e bilinguismo. São Paulo: Mediação, 2010
PEREIRA, R. de C.. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio de Janeiro: revinter,
2008.
QUADROS, R. M. de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua
portuguesa. Brasília: MEC,2004
SACKS, O.. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Tradução: Laura Teixeira Motta.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
MICHESKI, I. H.. Livro de libras: no caminho rumo à inclusão. 2.ed. São Paulo: Nova leitura,
2011.
REIS, B. A. C. dos; SEGALA, S. R.. ABC em libras. São Paulo: Panda books, 2011. 31p.

98

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS
EMENTA
O texto na sala de aula: metodologia da leitura e da produção de textos. Estratégias didáticas e
pedagógicas para o ensino de leitura e escrita em língua portuguesa. Reflexão no processo de
produção de textos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, M.M.de; HENRIQUES, A.. Língua portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
VANOYE, F.. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. 12.ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2003.
CHIAPPINI, L.. Outras linguagens na escola: publicidade, cinema e TV, rádio, jogos e
informática. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2004. 253p. (Aprender e ensinar com textos).
GARCIA, O.M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
12.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
INFANTE, U.. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 2001.
INFANTE, U.. Do texto ao texto. 6.ed. São Paulo: Scipione, 2001.
WIEL, P.; WEIL, P.; TOMPAKOW, R.. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação
não-verbal. 49.ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

MUSSALIM, F.; BENTES, A. C.. Introdução à linguística: domínios e fronteiras. 4.ed. São
Paulo: Cortez, 2004. 270p. (v.1= 12 ;v.2 = 7 )
FIORIN, J.L. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2000.
GARCIA, O.M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
12.ed. Rio de Janeiro: FGV, 1985.
MEDEIROS, J.B. Português instrumental. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2013
NADOLSKIS, H. Comunicação redacional atualizada. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
EMENTA
Educação Inclusiva no Brasil e no Mundo: visão histórica e conceituação. Políticas em Educação
Inclusiva: estadual e federal. Integração e inclusão. Necessidades Educacionais: características
básicas e metodologia de ensino. A família e as pessoas com necessidades educacionais especiais.
O trabalho da pessoa com necessidades especiais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, R.E. Removendo barreiras para a aprendizagem: educação inclusiva. Porto
Alegre: Mediação, 2000.
RODRIGUES, D.(org.). Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo:
Summus, 2006. 318p.
MARTINS, L. de A. R. et al.(orgs.). Inclusão: compartilhando saberes. 3 ed. Petrópolis: Vozes,
2008. 231p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CELANO,S.. Corpo e mente na Educação: uma saída de emergência. 2.ed. Petrópolis: Vozes,
2000. 111p.
FERREIRA, M.. Ação psicopedagógica na sala de aula: uma questão de inclusão. 4.ed. São
Paulo: Paulus, 2003. 155p.
LISITA, V. M. S. de S.(org.). Políticas educacionais, práticas escolares e alternativas de
inclusão escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 239p.
STAINBACK, S.; SATAINBACK, W.. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Atmed,
2008. 456p.
OLIVEIRA,C. C. de. Psicologia da ensinagem: psicologia dos processos mentais na relaçào
professor/aluno. Goiânia: Printed, 1998. 222p. il.
ALMEIDA, E.C.de; DUARTE, P.M.. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio de Janeiro:
Revinter, 2004. 241p.
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CURRÍCULO: TEORIAS E PRÁTICAS
EMENTA
Determinações histórica, cultural, epistemológica, social e ideológica do currículo; paradigmas
técnico, prático e crítico e suas implicações para o processo de desenvolvimento curricular; pósmodernidade e suas implicações para o currículo escolar; perspectivas construtivista, pós
construtivista e sócio interacionista do currículo escolar; pressupostos sócio filosóficos de
propostas curriculares de diferentes sistemas de educação, níveis de ensino e escolas; o currículo
no cotidiano da escola pública.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HERNÁNDEZ, F..; VENTURA,M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o
conhecimento é um caleidoscópio. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
SACRISTÁN, J. G.. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: AreMed, 1998.
SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P.. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre:
Artmed, 2007.

MOREIRA, A. F. B..; SILVA, T. T. da. Currículo, cultura e sociedade. 7.ed. São Paulo: Cortez,
2002.

GARCIA, R. L.; MOREIRA, A. F. B. . Currículo na contemporaneidade incertezas e desafios.
São Paulo: Cortez, 2003.
COLL, C.. Psicologia e currículo:uma aproximação psicopedagógica à elaboração do currículo
escolar. Tradução: Cláudia Schilling. 5.ed. São Paulo: Ática, 2002. 200p. (Série Fundamentos;
123)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LOPES, A.C.; MACEDO, E. Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002. 237p.
(Série cultura, memória e currículo, v.2).
BERMAN, L. M. Novas prioridades para o currículo. Tradução: Leonel Vallandro. 2.ed. Porto
Alegre: Globo, 1976.
SPERB, D. C. Problemas gerais de currículo. 2.ed. Porto Alegre: Globo, 1975. 337p.
MOREIRA, A. F. B. Currículos e programas no Brasil. São Paulo: Papirus, 1990.
ALMEIDA, F. J. de; FONSECA JÚNIOR, F. M.. Projetos e ambientes inovadores. Brasília:
MEC, 2000. 96p. (Série de estudos educação a distância).
PERRENOUD, P.. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Tradução: Patrícia Chittoni
Ramos. Porto Alegre: Artmed, 2000. 183p.
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PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
EMENTA
Introdução à Psicologia do desenvolvimento: conceito, origem histórica, metodologia e diferentes
abordagens de estudos do desenvolvimento; as fases do desenvolvimento humano: do pré-natal à
adolescência à luz das teorias do desenvolvimento. A psicogenética de Piaget, Vygotsky e Wallon.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A.. Desenvolvimento psicológico e educação. Porto
Alegre: Artmed, 2004. (v.1=20 ;v.2=21 ;v.3= 1)
VYGOTSK, L. S.. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos
superiores. Tradutor: José Cipolla Neto et al. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
PIAGET, J.. Seis estudos de psicologia. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 136p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CELANO,S.. Corpo e mente na Educação: uma saída de emergência. 2.ed. Petrópolis: Vozes,
2000
JERSILD, A. T. Psicologia da criança. Tradução: Marta Botelhoíe; Neil Ribeiro da Silva. Belo
Horizonte: Itatiaia, 1973.
NEILL, A.S. Liberdade sem medo. Tradução: Nair Lacerda. São Paulo: IBRASA, 1976.
PIAGET, J.. Gênese das estruturas lógicas elementares. Tradução: Álvaro Cabral. 2.ed. Rio de
Janeiro: Zahar, 1975. 356p. (Ciências da Educação).
GIMENES, B.P.; TEIXEIRA, S.R. de O. Brinquedoteca: manual em educação e saúde. São
Paulo: Cortez, 2011.
SYLVA, K.; LUNT, I. Iniciação ao desenvolvimento da criança. São Paulo: Martins Fontes,
1999.
WADSWORTH, B. J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget: fundamentos do
construtivismo. 5.ed. São Paulo: Pioneira, 2000. 223p. il.

102

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
EMENTA
Paradigmas filosóficos e jurídicos dos direitos humanos, os direitos humanos e a cidadania na
construção das lutas sociais e na constituição de novos sujeitos de direitos; os movimentos sociais
e a emergência de sujeitos coletivos de direitos, a cidadania como possibilidade de dar aos sujeitos
possibilidades de conquistar direitos; condições para criação de um programa de direitos humanos
no Brasil; experiências de organização, práticas políticas e estratégias sociais de criação de
direitos; educação para os direitos humanos, destacando os direitos humanos, e, especificamente os
direitos à educação de adolescente e jovens.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOBBIO, N.. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
MORAES, A. de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2007.
DIMENSTEIN, G.. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. São Paulo: Ática, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COMPARATO, F. K.. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2003.
DIMENSTEIN, G.. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e direitos humanos no Brasil.
23.ed.. São Paulo: Ática, 2011.
GOHN, M. da G.. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos
brasileiros. 4 ed. São Paulo: Loyola, 2008.
MELLO, G. N.. Cidadania e competitividade: desafios educacionais do terceiro milenio. 7.ed.
São Paulo: Cortez, 1998.
PEDROSO, R. C.. Violência e cidadania no Brasil: 800 anos de exclusão. 8.ed. São Paulo: Ática,
2003. 96p. (Série discussão aberta 10).
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4º SEMESTRE
DIDÁTICA I
EMENTA
Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática. Dimensões político-sociais,
técnicas e humanas da Didática e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem.
Planejamento e avaliação educacional. A relação professor/aluno no contexto da sala de aula.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIBÂNEO, J. C.. Didática. São Paulo: Cortez, 2008. 263p. (Coleção magistério 2ºgrau - Série
formação do professor).
PERRENOUD, P.. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2008. 192p.
SCHON, D. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRIGGS, L. J. Manual de planejamento de ensino. São Paulo: Cultrix, 1976.
CANDAU, V. M.. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 2001.
FAZENDA, I.C. A. (Org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas: Papirus, 1998.
FONTOURA, A. do A.. Metodologia do ensino primário. 18.ed. Rio de Janeiro: Limitada, 1971.
FREIRE, P.. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1996.
OLIVEIRA, E. G.. Educação a distância na transição paradigmática. 3 ed. Campinas: Papirus,
2008.
PARRA, N.. Caminhos do ensino: instrutor, professor, mestre. São Paulo: ABDR, 2002.
RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez,
2001.
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
EMENTA
Conceito e concepção de infância. Histórico da educação infantil. Teóricos da educação infantil.
Formação de profissionais. As creches e suas realidades. Concepções e propostas para a educação
infantil. Políticas públicas para educação infantil. Ação educativa em creches e pré-escolas:
desenvolvimento infantil, adaptação, comportamento, interações, o tempo e o espaço,
planejamento e avaliação. Referenciais Curriculares Nacionais para educação infantil. Projetos de
trabalho na educação infantil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA,R.D. de; STRI,P. C. Espaço e tempo na educação infantil. São Paulo:Contexto.2014.
SÁNCHEZ, P. A.; MARTINEZ, M.R.; PEÑALVER, I.V.. A psicomotricidade na educação
infantil: uma prática preventiva e educativa. Porto Alegre: Artmed, 2003. 126p.
KRECHEVSKY, M.. Avaliação em educação infantil. v.3. Tradução:Maria Adriana V. Veronese.
Porto Alegre: Artmed, 2001. 232p. (Projeto spectrum).
CRAIDY, C.; KAERCHER, G.(orgs.). Educação infantil: pra que te quero?. Porto Alegre: Artmed,
2007. 164p.
KRAMER, S., NUNES, M.F.; CARVALHO,M.C. Educação infantil: Formação e
responsabilidade. Campinas: São Paulo. Papiros,2016
CARTAXO,S. R.M.. Pressupostos da Educação Infantil. Curitiba: Intersaberes.2013 (Série
Fundamentos da Educação).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OSTETTO, L.E.(Org.). Educação infantil: saberes e fazeres da formação de professores. 5.ed.
Campinas: Papirus, 2013. 144p.
SILVA,D.N.H.. Imaginação, criança e escola. São Paulo: Summus,2012. (Coleção Imaginar, Criar
na Educação Infantil)
BONDIOLI, A.. Manual de educação infantil: de 0 a 3 anos. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
355p.
OSTETTO, L.E. (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil. 10.ed. Campinas:
Papirus, 2013. 200p.
CAMARGO,D.;SANTA CLARA, C.A.W.de . Educar a criança do século XXI: outro olhar, novas
possibilidades.Curitiba:Intersaberess,2015
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
EMENTA
Estudo da avaliação como instrumento indispensável para o planejamento e acompanhamento das
ações educativas. As diferentes concepções da avaliação e suas manifestações na prática.
Procedimentos e instrumentos da avaliação da aprendizagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUCKESI, C. C.. Avaliação da aprendizagem escolar. 19 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 180p.
OLIVEIRA,M.R.N.S.;PACHECO, J.A.(orgs.). Currículo, didática e formação de professores.
Campinas: SãoPaulo. Papirus, 2015 (Série Prática pedagógica)
CAGLIARI, L.C.. Alfabetizando sem o Bá-Bé-Bi-Bó-Bu. São Paulo. Scipione, 2009 (Coleção
Pensamento e Ação na Sala de Aula)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SALVADOR,C. C.. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Tradução:Emilia de
Oliveira Dihel. Porto Alegre: Artmed, 1994. 159p.
PERRENOUD, P.. A prática reflexiva no ofício de professor - profissionalização e razão
pedagógica.São Paulo: Artmed, 2002. 232p.
CASTRO,A.D.de ;CARVALHO, A.M.P.de. Ensinar a Ensinar: Didática para a Escola
Fundamental e Média
HOFFMANN, J.M.L.. Pontos e contrapontos: do pensar ao agir em avaliação. 7.ed. Porto Alegre:
Mediação, 2003. 152p.
PAULA,D.H.L.de;PAULA, R.M.. Currículo na escola e currículo da escola: reflexões e
proposições. Curitiba: Intersaberes,2016.(Série Processos Educacionais)

106

LITERATURA INFANTIL
EMENTA
Conceito histórico de literatura infantil. Fantasia e realidade, a mediação do adulto a criança e a
literatura infantil. Os contos de fadas. As histórias em quadrinho. A poesia e o teatro. As
crianças e os livros em sala de aula. Metodologias de literatura infantil e as suas possibilidades.
Seleção e análise de livros infantis. Contação de histórias. Oficinas de literatura infantil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LAJOLO, M.. Do mundo da leitura para leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1994.
ZILBERMAN, R... Literatura infantil brasileira: histórias e história. São Paulo: Ática.
KAUFMAN, A. M.; RODRÍGUEZ, M. H.. Escola, leitura e produção de textos. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CUNHA, M. A. A. Literatura infantil: teoria e prática. São Paulo: Ática, 1999.
CARNEIRO, A. D.. Texto em construção: interpretação de texto. 2.ed. São Paulo: Moderna,
1996. 175p.
CONDEMAR . M.; GALDAMES, V.; MEDINA, A.. Oficina de linguagem: módulos para
desenvolver a linguagem oral e escrita. tradutor: MICHAEL, Marylene Pinto. São Paulo:
Moderna, 1999.223p.
ORLANDI, E. P.. A leitura e os leitores. Campinas: Pontes, 2003.
PFROMM NETTO, S. . O livro na educação. Rio de Janeiro: Primor, 1974. 256p.
FREIRE, P.. A importância do ato de ler. 49 ed. São Paulo: Cortez, 2008.
CAETANO, M.. Rosinha, a florzinha que não sabia beijar. Ituverava: FEItuverava, 2016.
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EDUCAÇÃO: TRABALHO, MOVIMENTOS SOCIAIS E MÍDIA
EMENTA
Educação e trabalho: princípio educativo, escola enquanto agente socializador e preparação para o
trabalho, visão economicista e visão crítica, função da escola e divisão sexual do trabalho. Mídia e
educação: novas formas de aprender, aplicação e uso dos recursos digitais da informação e
comunicação, professor como mediador da aprendizagem, mudança de perspectivas e o aluno
como protagonista. Movimentos sociais: espaço de aprendizagem e formação crítica, movimentos
sociais como instrumentos de cidadania e redes sociais como espaços de aprendizagem política.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, N.. Educação e supervisão: o trabalho coletivo na escola. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2006.
FULLAN, M.;HARGREAVES, A.. A escola como organização aprendente buscando uma
educação de qualidade. 2.ed. São Paulo: Printed, 2000.
SAVIANI, D.. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 10 ed. Campinas: Autores
Associados, 2006. 242p. (Coleção Educação Contemporânea).
MENESES, J. G. de C.. Estrutura e funcionamento da Educação básica: leituras. 2.ed. São Paulo:
Pioneira, 2001. 401p.
PEREIRA,M.de F.R.. Trabalho e educação: uma perspectiva histórica. Curitiba: Intersaberes, 2012
(Série Fundamentos da Educação)
BELLONI,M.L.. Crianças e mídias no Brasil. Campinas: São Paulo. Papirus, 2012
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOBBIO, N.. A era dos direitos. 7.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 217p.
VASCONSELOS,M.L. Educação básica: a formação do professor-, relação professor-aluno,
planejamento, mídia e educação.SãoPaulo:Contexto,2012
GOHN, M. da G.. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos
brasileiros. São Paulo: Loyola, 2001.
MULLER,C.B. Teoria dos movimentos sociais. Curitiba:Intersaberes,2013 (Série Temas Sociais
Contemporâneos)
IANNI, O.. A sociedade global. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996
PINSKY,C.B.; PEDRO,J.M. . Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012
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DIVERSIDADE CULTURAL, ÉTNICA E GÊNERO
EMENTA
A diversidade como constituinte da condição humana. As relações étnico-cultural, cultura afrobrasileira e africanidades, multiculturalismo. Diversidade e questões sexuais e de gênero.
Diversidade cultural e suas implicações no processo de conhecimento e significação do mundo. A
educação escolar como catalisadora e expressão das diversidades.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOHN, M. da G.. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos
brasileiros. São Paulo: Loyola, 2001.
MÉSZÁROS, I.. A educação para além do capital. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2008. 124p.
GADOTTI, M.. História das ideias pedagógicas. 8.ed. São Paulo: Ática, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
IANNI, O.. A sociedade global. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996
IANNI, O.. A era do globalismo. 9.ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2007. 254p.
ORTIZ, R.. A consciência fragmentada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.192p.(Coleção
Pensamento Crítico; v.41).
TURA, M.de L.R.(org.). Sociologia para educadores. 4 ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2006.
NEGRI, A.; COCCO, G.. Glob(al): biopoder e lutas em uma América Latina globalizada. Rio de
Janeiro: Record, 2005.
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5º SEMESTRE
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DA GESTÃO ESCOLAR
EMENTA
A gestão democrática da Educação: os Sistemas de Ensino e os mecanismos de gestão: a
descentralização. A gestão da escola básica e o princípio da autonomia administrativa, financeira e
pedagógica. A escolha do Diretor da escola e a constituição das equipes pedagógicas: a gestão
participativa. A estrutura organizacional de uma escola. O clima e a cultura da escola como fatores
determinantes da gestão escolar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos
conteúdos. 25ª edição. Edições Loyola, São Paulo, 1985.
OLIVEIRA, Dalila Andrade; ROSAR, Maria de Fátima Felix. Política e Gestão da Educação. – 3
ed. – Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar: introdução crítica. – 17 ed. Versão ampliada –
São Paulo: Cortez, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGUIAR, Márcia Angela da S. (Org.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e
compromissos. São Paulo: Cortez, 2008.
ANDRADE, Dalila. Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. Petrópolis:
Vozes, 2001.
LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da Escola: Teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2008.
LUCK, H. Gestão Educacional. Série Cadernos de Gestão, vol. I; Petrópolis: Vozes, 2006.
LUCK, H. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Série Cadernos de
Gestão, vol. II; Petrópolis/RJ: Vozes, 2006.
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EDUCAÇÃO CORPORAL, JOGOS, RECREAÇÃO E ATIVIDADES LÚDICAS
EMENTA
Conceito e fundamento do movimento humano. Conhecimento e consciência corporal. O trabalho
com o corpo e o movimento das crianças. Concepção de jogos e brincadeira. O significado do
lúdico como prática cultural. O jogo simbólico da criança. O papel da brincadeira no
desenvolvimento infantil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro-Teoria e Prática da Educação Física. São
Paulo : Scipione, 1989.
______; SCAGLIA A.J. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003.
MACHADO, José R. Martins, NUNES, Marcus V. da Silva. 100 Jogos Psicomotores, Uma
Prática Relacional na Escola. 2ª Edição. Rio de Janeiro. Wak, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DARIDO, S.C. Educação física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
KISHIMOTO, T. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e Educação. São Paulo: Cortez, 1994.
MACEDO, Lino de. Aprender com jogos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
MATTOS, M.G. de & NEIRA, M.G. Educação física Infantil: Construindo o Movimento na
Escola. 3 ed. São Paulo: Phorte Editora, 1999.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ESTUDOS PSICOGENÉTICOS EM ALFABETIZAÇÃO
EMENTA
Os pressupostos que fundamentam o processo de alfabetização, considerando as dimensões
linguísticas, psicolinguísticas, sociolinguísticas, psicogenéticas, interativas, socioculturais e
metodológicas permitindo perceber avanços neste campo. A relação teoria e prática centra-se na
abordagem dialética compreendendo a emancipação do ser humano quando orientado para o
conhecimento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZENHA, Maria da Graça. Construtivismo: de Piaget à Emília Ferreiro. São Paulo: Àtica, 1997.
FERREIRO, Emília. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Martins Fontes, 1989.
SARAIVA, Juracy Assmann. Literatura e Alfabetização: do plano do choro ao plano de ação.
Porto Alegre: Artmed, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRO, Emília. Alfabetização em processo. São Paulo: Cortez, 1993.
FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler. 45º edição. São Paulo: Cortez, 2003.
KLEIMAN, A. Os significados do Letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1999.
MOLL, Jaqueline. Alfabetização possível: reinventando o ensinar e o aprender. Porto Alegre:
Mediação, 2009.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. SP: Contexto, 2011.
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PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
EMENTA
Estudos dos eixos organizadores vinculados à qualidade na educação infantil: a organização dos
espaços, o planejamento e desenvolvimento das atividades, as rotinas estáveis, os materiais
adequados, as opções metodológicas e as estratégias educativas. Conhecimento físico, social e
lógico matemático. Família e escola. Educação infantil com crianças com deficiência. A educação
infantil e a realidade regional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Por amor e força: rotinas na educação infantil. Porto
Alegre: Artmed, 2006.
BONDIOLI, A., MANTOVANI, S. Manual da Educação Infantil. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
OLIVEIRA, Zilma. (Org.) O Trabalho do professor na educação infantil. Editora Biruta, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOSA, Maria Carmem da Silveira. Projetos pedagógicos na educação infantil: Artmed,
2008.
BASSEDAS, Eulalia; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e Ensinar na Educação
Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1999.
CAMPOS, M. M. Propostas pedagógicas e currículo em educação infantil. MEC/SEF/COEDI,
Brasília, 1996.
DEL PRIORE, Mary (org). História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991.
KRAMER, Sonia. Com a pré-escola nas mãos. São Paulo: Ática, 2006.
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EMENTA
As diferentes tendências da educação ambiental e suas concepções de meio ambiente: do
ecologismo ao ambientalismo, o Plano Nacional de Educação Ambiental no contexto educacional
brasileiro, a educação ambiental no currículo escolar, para o desenvolvimento de projetos
interdisciplinares de educação ambiental nas escolas. Conhecer e avaliar os espaços não-formais
da educação ambiental, através do conhecimento de experiências de educação ambiental na
comunidade. Desenvolvimento ecologicamente sustentável, desenvolvimento de posturas e
princípios de educação ambiental como agente modificador do comportamento social.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CUNHA, S. B. da; GUERRA, A. J. T. (organizadores). A questão ambiental: diferentes
abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 8. ed. São Paulo: Gaia,
2003.
TRIGUEIRO, A. Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUATARI, F. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1990.
GUIMARÃES, M. Educação ambiental – temas em meio ambiente. Duque de Caxias. Editora
Unigranrio, 2000.
OLIVE, M. M. Guia de educação ambiental para pais e professores. Rio de Janeiro:
Salamandra, 1991.
PEDRINI, A. de G. (Org.) Educação ambiental: reflexões e práticas contemporâneas. Petrópolis:
Vozes, 2002
VIOLA, E. J.; et al. Meio ambiente, desenvolvimento e cidadania: desafios para as ciências
sociais. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2002.
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DIDÁTICA II
EMENTA
Compreensão da função da Didática como elemento organizador de fatores que influem no
processo de ensino e aprendizagem. O papel da Didática na formação do educador. Formação e
identidade docente. Tendências pedagógicas da prática escolar. A pesquisa como princípio
educativo e formativo. Elaboração do Plano de Ensino. Visão crítica do papel do Planejamento da
aula na dinâmica da construção do conhecimento pelo educador.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia- saberes necessários à prática educativa. Rio de
Janeiro:Paz e Terra,1996.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo, Cortez, 1992.
VEIGA, Ilma Passos A. Repensando a Didática . 3ª ed., Campinas, Papirus, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CANDAU, V. M. Rumo a uma nova didática. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.

______ et al. Repensando a Didática. São Paulo: Papirus, 1991.

______. A prática pedagógica do professor de didática. São Paulo: Papirus, 1994.

CASTRO, A. D.; CARVALHO, M. P. de C. (orgs.). Ensinar a ensinar. São Paulo: Pioneira,
2001.

PIMENTA, Selma Garrido (org.). Didática e formação de professores: percursos e perspectivas
no Brasil e em Portugal. São Paulo: Cortez, 1997.
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS EM ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO I
EMENTA
Abordagem histórica dos conceitos de alfabetização e letramento. Conceitos de alfabetização e
letramento. Análise dos métodos de Alfabetização. Práticas de alfabetização e letramento. Projeto
didático para o trabalho com a leitura e a escrita na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e EJA.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERREIRO, Emília. Com todas as letras. São Paulo: Cortez, 1993.
KLEIMAN, Angela. (Org.) Os significados do Letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1999.
SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. Trad. Horácio Gonzáles, 24.ed. atualizada.
São Paulo: Cortez, 2002.
MOLL, Jaqueline. Alfabetização Possível: reinventando o ensinar e o aprender. 4. ed. Porto
Alegre: Mediação, 1996.
SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São PAULO: Ática, 1986.
______ . Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e Alfabetização. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
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COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO, MEDIAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
EMENTA
A Coordenação Pedagógica em Ambientes Escolares; Organização do Trabalho Pedagógico e o
papel do coordenador na instituição escolar. O orientador educacional e os desafios
contemporâneos. O mediador escolar e o seu trabalho na escola plural. Supervisão escolar:
evolução histórica e perspectivas atuais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Nilda(Coord.). Educação e supervisão: o trabalho coletivo na escola. 9. ed. São Paulo:
Cortez, 2000.
SILVA, Naura Syria F. Corrêa da. (org.). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade:
da formação à ação. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
VASCONCELOS, Celso. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político pedagógico ao
cotidiano da sala de aula. 5. ed. São Paulo: Libertad Editora, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LUCK, Heloisa. Ação integrada: administração supervisão e orientação educacional. 10.ed.
Petrópolis-RJ: Vozes, 1991.
PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, Democracia e Qualidade de Ensino. São Paulo: Ática,
2010.
PERRENOUD, Philippe. Escola e cidadania: o papel da escola na formação para a democracia;
tradução: Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2005.
SILVA, Irene Marques da. A Contribuição do diálogo reflexivo para a construção da cultura
da paz. São Paulo: All Print Editora, 2014.
WALTER, Garcia e. Tecnocratas, educadores e os dilemas da gestão. In: FERREIRA, Naura S. C.
e AGUIAR, Márcia Ângela da S. (orgs.) et al. Gestão da educação Impasses, perspectivas e
compromissos. São Paulo: Cortez, 2008. 6ª Ed.

117

FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO ENSINO DA ARTE
EMENTA
Arte e educação: concepções teóricas. Perspectivas e conteúdos de arte na educação infantil e
ensino fundamental. Processo de criação e expansão através da integralização das linguagens
artísticas: plásticas, musical, teatro, dança e artesanato. Os Parâmetros curriculares Nacionais para
o ensino de arte.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil- São Paulo: Perspectiva, 2012.
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino de arte: anos 1980 e novos tempos. São Paulo:
Perspectiva, 2012.
FUSARI, Maria F. de Rezende e, FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. Ferraz. Arte na educação
escolar. São Paulo: Cortez, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARHEIN, Rudolf. Arte e Percepção Visual: Uma Psicologia Da Visão Criadora. São Paulo:
Editora Pioneira, 2000.
BARBOSA, Ana Mae. (Org.). Ensino da arte: memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2008.
______; SALES, H. M. (Org.). O ensino da arte e sua história. São Paulo: MAC-USP, 1990.
BUORO, A.B. O Olhar em Construção: Uma Experiência de Ensino e Aprendizagem da Arte na
Escola. São Paulo: Cortez, 1996.
FRITZEN, Celdon e MOREIRA Janine (orgs). Educação e Arte: As linguagens artísticas na
formação humana. – 2ª Ed. – Campinas, SP: Papirus, 2011.
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PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO NO ENSINO FUNDAMENTAL
EMENTA
A prática de ensino e a formação do professor. A situação de ensinar-aprender nos cinco anos iniciais
do ensino fundamental. Ensino: Caracterização, Ensino e Aprendizagem. Situação de ensinaraprender, padrões de cultura e desenvolvimento. As tarefas do professor e as habilidades técnicas de
ensino. A comunicação na sala-de-aula: a linguagem do ensino. O livro didático nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Modelos de Ensino: características e funções. Modelos de ensino e modelos
culturais. O estágio supervisionado nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas. GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de ensino de estágio
supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006.
BIANCHI, R.; ALVARENGA, M., BIANCHI, A. C. de M. Manual de Orientação: estágio
supervisionado. 3.ed.São Paulo: Pioneira, 2003.
CANDAU, VERA M. Educação intercultural e cotidiana. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, G.T. R. D.; ROCHA, V. H. R.. Professores e estágios supervisionados: relatos e
reflexos. São Paulo: Andross, 2004.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M.S.L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004.
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 4 ed.
São Paulo: Cortez, 2001.
SILVA, L. C.; MIRANDA, M. I. (Orgs.). Estágio supervisionado e prática de ensino: desafio e
possibilidades. São Paulo: Junqueira & Martins, 2008.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
EMENTA
Noções Básicas sobre Tecnologias educacionais. Compreensão da educação na sociedade de
Informação. Novas tecnologias intelectuais e ambientes educativos. Informática educativa no
Brasil. Conceitos básicos: cibernética e educação, comunidades virtuais de aprendizado, redes
colaborativas. Novas formas de aprender com tecnologia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIANOLLA, R. Informática na educação: representações sociais do cotidiano. 3 ed. Porto
Alegre: Artmed, 2006.
LITWIN. E. Tecnologia educacional: política, histórias e propostas. Campinas: Artmed, 2001.
LEVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na Era da Informática.
Rio de Janeiro: Editora 34, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALAVA, Séraphin (Org.). Ciberespaço e formações abertas: rumo a novas práticas
educacionais? Porto Alegre: Artmed, 2002.
FERRAREZI, L. A. et al. A formação continuada de professores na era da tecnologia. Revista
de Educação Matemática. São Paulo: SBEM, v.8, n.6/7, p.39-45, 2001/2002.
LITWIN. E. A educação em tempos de internet. Pátio - Revista Pedagógica. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul LTDA, v.5, n.18, p.8-11, ago./out.2001
MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação
pedagógica. 14 ed. Campinas: Papirus, 2008.
PAPERT, S. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre:
Artmed, 2008.

120

METODOLOGIA DE PESQUISA II
EMENTA
Compreensão dos pressupostos teóricos da investigação científica em educação: relação entre o
objeto de investigação científica, os referenciais teóricos e os métodos de investigação; distinção
dos tipos de pesquisa científica; planejamento e desenvolvimento da pesquisa em educação;
compreensão da atitude e do fazer científicos como inerentes ao ato de educar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
LÜDKE, M. (Coord.). O professor e a pesquisa. 6. ed. Campinas: Papirus, 2009.
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 12. ed. Campinas: Autores
Associados, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEMO, P. Educar pela pesquisa. São Paulo: Autores Associados, 1996.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2009.
OLIVEIRA, I. B. de, ALVES, N. e BARRETO, R. G. (Orgs.). Pesquisa em Educação – Métodos,
temas e linguagens. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2002.
ZEICHNER, K. M. (Org.). A pesquisa na formação e no trabalho docente. Belo Horizonte:
Autêntica, 2002.
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO ENSINO DE HISTÓRIA
EMENTA
Subsídios teórico-metodológicos referentes à produção do conhecimento nas áreas do ensino de
História. Conceito de história; o ensino de história e a nova LDB currículo integrado;
fundamentos e objetivos da área de história; Organização da prática docente no ensino de
História. Alternativas didático-pedagógicas para o ensino de conteúdos de História nas séries
iniciais do Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São
Paulo: Cortez, 2008.
FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História. Campinas: Papirus,
2003.
KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo:
Contexto, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABREU, Martha; SOIHET, Rachel (Orgs.). Ensino de História: conceitos, temáticas e
metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Pátria e trabalho: o ensino de História nas escolas
paulistas. São Paulo: Loyola, 1990.
BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997.
DIAS, Margarida Maria Oliveira (Coord). História: ensino fundamental. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010.
MONTEIRO, Ana Maria. Professores de História: entre saberes e práticas. Rio de Janeiro:
Mauad X, 2007.
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS EM ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO II
EMENTA
Principais processos envolvidos no ensino da língua escrita. Métodos de alfabetização. Modos de
organização do trabalho de alfabetização para o professor e para o pedagogo. Elaboração de
material didático. A persistência de dilemas: prontidão para a alfabetização e cartilhas de
alfabetização. Situações didáticas adequadas à aprendizagem dos alunos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAGLIARI, Luis Carlos. Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione, 1999.
CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2005.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGGIO, Silvia Lúcia Bigonjal. Leitura e alfabetização: da concepção mecanicista à
sociopsicolinguística. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.
CAGLIARI, Luiz Carlos & MASSINI-CAGLIARI, Gladis. Diante das letras: A escrita na
alfabetização. Campinas: Mercado das Letras: Associação de Leitura do Brasil – ALB, 1999.
CURTO, Luís Maruny et. al. Escrever e Ler: como as crianças aprendem e como o professor pode
ensiná-las a escrever e a ler. vol. 1. Porto Alegre: ARTMED, 2000.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,1988.
GROSSI, Ester P. Didática da alfabetização. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
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METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS
EMENTA
Estudo das diversas relações que o homem mantém com seu ambiente, possibilitando um saber
científico e teórico, junto com as questões sócio/culturais e políticas na relação ciência, sociedade
e tecnologia nas séries iniciais do ensino fundamental. Projeto de pesquisa em Ciências, objetivos
de um projeto, planejamento e aplicação. Planejamento e organização de aulas de Ciências.
Seminários de socialização.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS EM FILOSOFIA PARA CRIANÇAS
EMENTA
A infância e sua representação social. A relação filosofia e infância: histórico e
contemporaneidade. A narrativa e a investigação filosófica com crianças, seu planejamento e
avaliação. Filosofia para crianças segundo Matthew Lipman. Filosofia com crianças. Formação do
professor de filosofia para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAGNANO N. Dicionário de filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1982.
DANIEL, M. F. A Filosofia e as Crianças. São Paulo: Nova Alexandria, 2000.
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METODOLOGIA DE PESQUISA III
EMENTA
Discussão dos fundamentos epistemológicos e operacionais da pesquisa científica, as alternativas
metodológicas para o seu planejamento, desenvolvimento, análise e apresentação (redação) dos
resultados. Orientação para exercício da prática da iniciação na pesquisa científica, pela realização
de procedimentos e etapas necessárias à elaboração de projetos de pesquisa e seu desenvolvimento,
e a elaboração dos resultados sob a forma de monografia de conclusão de curso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LÜDKE, M. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual da monografia: como se faz uma monografia, uma
dissertação, uma tese. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
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COMPETÊNCIAS MATEMÁTICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
EMENTA
Visão histórica e epistemológica do conhecimento matemático. A função social dos conteúdos
matemáticos. A linguagem matemática e suas representações, cálculos e/ou algoritmos, resolução
de problemas, etnomatemática, modelagem matemática, jogos e desafios. O processo de ensino e
de aprendizagem dos conteúdos matemáticos na educação infantil. Elaboração de propostas
metodológicas para a matemática na educação infantil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
D'Ambrosio, Ubiratan. Etnomatemática. São Paulo: Ática, 1993.
KAMII, CONSTANCE. A criança e o número. Campinas: Papirus, 2000.
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CENTURIÓN, Marília. Conteúdo e Metodologia da Matemática. Número e Operação. São
Paulo: Scipione, 1994.
DUHALDE, Maria Eliana. Encontros iniciais com a matemática: contribuições à educação
infantil. Trad. Maria Cristina Fontana. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
EMENTA
Concepções de linguagem e de aquisição de língua recorrentes nas práticas de educação infantil
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Estudos sobre a história da Língua Portuguesa e da
língua escrita. Reflexões sobre as práticas de linguagem oral, leitura e produção escrita. Análise de
propostas pedagógicas para o ensino da Língua Portuguesa e dos PCNs e suas abordagens didático
metodológicas dos conteúdos de Língua Portuguesa na Educação Infantil e nos cinco anos iniciais
do Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições Loyola,
1999.
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KRAMER, Sônia & OSWALD, Maria Luiza. Didática da linguagem: ensinar a ensinar ou ler e
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DISTÚRBIOS E DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
EMENTA
Conceitos de dificuldades de aprendizagem. Os distúrbios de aprendizagem. As causa das
dificuldades de aprendizagem. Tipos básicos. Sinais de alerta em casa e na escola. Dificuldades de
aprendizagem da leitura e escrita. Conceituação. Fatores etiológicos. Modelos. Diagnóstico e
intervenção.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
EMENTA
Subsídios teóricos e metodológicos para o ensino de Matemática nas cinco primeiras séries do
Ensino Fundamental, no que se refere ao processo de planejamento, execução e avaliação das
atividades docentes e discentes. Os três campos que se interseccionam entre si: números, medidas
e geometria. As propostas curriculares, os parâmetros curriculares nacionais, os materiais
manipulativos para o ensino e aprendizagem da matemática e as principais tendências em
Educação Matemática, e, a avaliação da aprendizagem matemática nas séries iniciais do ensino
fundamental.
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FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO ENSINO DE GEOGRAFIA
EMENTA
O ensino de geografia; objetivos, conteúdos e métodos da disciplina; aprender e ensinar geografia
na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental; seleção e organização dos
conteúdos de geografia; critérios de avaliação. Trabalho com metodologias convencionais e
inovadoras; disciplinares e interdisciplinares, utilizando, sobretudo, as linguagens mais frequentes
na produção e divulgação da Geografia. O processo de letramento e a alfabetização cartográfica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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METODOLOGIA DE PESQUISA IV
EMENTA
Procedimentos básicos para o trabalho intelectual. A questão do conhecimento. Senso comum e
saber científico. Conhecimento e poder. Ética na pesquisa. O professor como pesquisador.
Elaboração de trabalhos científicos na escola básica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA
EMENTA
A história afro-brasileira e indígena e a compreensão dos processos de diversidade étnico-racial e
étnico-social na formação político, econômica e cultural do Brasil. O legado dos povos
Quilombolas e Guarani. O processo de naturalização da pobreza e a formação da sociedade
brasileira. Igualdade jurídica e desigualdade social.
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