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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Curso: Curso de Pedagogia, Licenciatura 

Situação: Pedido de renovação de Reconhecimento  

Mantenedora: Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município 

de Linhares  

Endereço: Avenida Presidente Costa e Silva, nº 155, Bairro Novo Horizonte – 

Linhares/ES, CEP: 29.902-120 

Mantida: Faculdade de Ensino Superior de Linhares  

Número de vagas: 100 (cem) vagas. Sendo 50 vagas por semestre. 2017 – 1:  50 

vagas matutino e 2017  -2: 50 vagas vespertino. 

Regime: Seriado Semestral. 

Turno de Funcionamento: Matutino/Vespertino/Noturno.  

Duração: 08 (oito) semestres ou 04 (quatro) anos.  

Duração da Hora/aula: 50 minutos. 

Calendário Escolar: 200 (duzentos) dias letivos, distribuídos em 02 (dois) períodos 

regulares de 100 dias cada. 

Carga Horária Total: 3.433 (três mil, quatrocentos e trinta e três horas) horas. 

Integralização da carga horária do curso: A carga horária do curso será 

integralizada no mínimo em 4 (quatro) anos e no máximo em 8 (oito) anos. 
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Bases legais do curso: 

 

Legislação Federal 

 

Parecer CEECES Nº 67, de 11 de março de 2003 - Referencial para as 

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de Graduação 

(2016) 

Parecer CNE/CES Nº 67, de 11 de março de 2003 - Referencial para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de Graduação 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006 - Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 1° de julho de 2015 – Define as Diretrizes 

Curriculares para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos 

de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 

formação continuada. 

 

Legislação Estadual 

 

 

Resolução CEE nº 1.431/2006 – Autoriza o funcionamento do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia da Faceli. 
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Resolução do CEE Nº 2.830/2011, de 20 de setembro de 2011 - Reconhece o Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, ministrado pela Faculdade de Ensino Superior de 

Linhares - Faceli.  

Resolução CEE nº 3.777/2014 – Estabelece normas para educação no sistema de 

ensino do Estado do Espírito Santo. 

Resolução 4020 17/12/2014 - Prorroga o reconhecimento do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia. 

Resolução do CEE Nº 4245/2015 de 22 de julho de 2015 - Aprova o Plano de 

desenvolvimento Institucional (PDI). 

Resolução do CEE Nº 4246/2015, 22 de julho de2015 - Prorroga a vigência da 

Portaria 4020/2014 Referente aos Curso de Licenciatura em Pedagogia   até 

30/06/2014. 

Resolução do CEE Nº 4549/2015, 22 de 31 de maio de 2016 -  Prorroga a vigência 

da Portaria 4020/2014, prorrogada pela portaria 4246/2015, Referente ao  Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, até 30/12//2016. 

Resolução CEE Nº 4.549/2016, de 19 de maio de 2016 - Prorroga a vigência da 
Resolução CEE Nº 4.246/2015 referente ao Curso de Direito até 30/12/2016. 
 

Forma de Ingresso 

Em atendimento à Lei Municipal nº 3.355, de 30 de outubro de 2013, fica 

estabelecido que do total das vagas ofertadas, por curso e turno, 50% (cinquenta 

por cento) serão reservadas para candidatos(as) que tenham cursado 

INTEGRALMENTE o ensino médio em escolas da rede pública de ensino. No 

preenchimento das vagas mencionadas acima, 50% (cinquenta por cento) serão 

reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um 

salário mínimo e meio per capita, e 15% (quinze por cento) serão preenchidas, por 

curso e turno, por alunos oriundos da rede pública de ensino que reúnam, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I. Ter cursado o ensino médio integralmente na rede pública de ensino; 
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II. Ter cursado pelo menos um ano de ensino fundamental na rede pública de 

ensino. 

No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos, 

aquelas remanescentes serão completadas por estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

A figura 1 representa a distribuição das vagas de acordo com a Lei mencionada. 

 

Figura 1. Distribuição das vagas por cotas. 

 

No final de cada período letivo, havendo sobra de vagas, por motivo de desistência 

ou transferência de alunos, a Faculdade disponibiliza-as para ingresso de alunos/as 

oriundos/as de outras instituições de ensino, regularmente matriculados nos 

mesmos cursos e na mesma modalidade dos cursos oferecidos pela Faceli, na 

forma de Transferência Externa, cujo processo é regido por edital específico. 
 

2 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

 

A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – 

Fundação Faceli, criada pela Lei Municipal Nº 2.561, de 15 de dezembro de 2005, 

alterada pela Lei Municipal nº. 2.681, de 18 de abril de 2007 e credenciada pelo 
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Conselho Estadual de Educação pela Resolução - CEE nº. 1.343, de 20 de setembro 

de 2006, com sede na Av. Presidente Costa e Silva, 155, CEP 29.902-120, BNH, 

Linhares-ES, é entidade da Administração Pública Indireta constituída sob a forma 

de Fundação Pública Municipal, mantenedora da Faculdade de Ensino Superior de 

Linhares – Faceli. 

 

O regime jurídico de pessoal da Fundação Faceli é o estatutário, devendo seu 

quadro ser composto de docentes e de pessoal de apoio técnico e administrativo, 

aprovados em concurso público de provas e títulos, ou contratados por tempo 

indeterminado, para atender à excepcionalidades, na forma prevista pela lei 

municipal n° 3501 de 27 de abril de 2015 e lei municipal complementar 032 de 09 de 

março de 2016. 

 

A Fundação tem como finalidades: 

I. Manter a Faculdade de Ensino Superior de Linhares em suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e outras instituições que a Fundação criar na 

mesma área dos seus fins. 

II. Estimular o progresso da ciência, das artes, do pensamento e da tecnologia.  

III. Formar cidadãos conscientes capazes de contribuir para o aperfeiçoamento 

humano e da sociedade em geral. 

IV. Estimular a pesquisa e a extensão, permanentemente atenta à evolução da 

sociedade, sensível aos seus anseios e compromissada com seus problemas. 

V. Contribuir para a formação científica, cultural, moral e cívica de indivíduos 

com vistas ao desenvolvimento da sociedade. 

VI. Colaborar com as instituições de todo o País na elevação dos diferentes 

níveis de ensino e na sua adaptação às necessidades do desenvolvimento 

local, regional e nacional. 

A Fundação não tem objetivos econômicos e não distribui lucros, bonificações ou 

vantagens aos membros da Diretoria Executiva, mantenedores ou associados, e os 
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saldos que se verificarem em seus balanços serão aplicados no Município, quer no 

aumento do patrimônio da Fundação, quer na constituição de fundos ou em outras 

formas de aplicação que visem a assegurar a sua continuidade. Os serviços 

prestados e as atividades exercidas pela Fundação e suas organizações mantidas 

estendem-se a quaisquer entidades ou cidadãos, independentemente de cor, 

nacionalidade, condição sexual, credo político ou religioso.  

 

 

3 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares – Faceli, com limite territorial de 

atuação circunscrito ao município de Linhares, Estado do Espírito Santo, é uma 

instituição pública municipal de ensino superior, entidade da Administração Pública 

Indireta, sem fins lucrativos, criada pela Lei Municipal Nº 2.561, de 15 de dezembro 

de 2005, alterada pela Lei Municipal nº. 2.681, de 18 de abril de 2007 e credenciada 

pelo Conselho Estadual de Educação pela Resolução - CEE nº. 1.343, de 20 de 

setembro de 2006. É regulamentada por um Regimento Geral, aprovado pelo 

Consup (Conselho Superior da Faculdade) e pelo Conselho Estadual de Educação 

do Espírito Santo (CEE) na Resolução CEE Nº 3.691/2014, de 05 de fevereiro de 

2014. 

Os detalhamentos da constituição administrativa e acadêmica da Faculdade estão 

presentes no Regimento Geral e no Estatuto da Fundação. 

 

 

3.1 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

É Missão da Faceli a formação da pessoa como profissional competente, 

estimulando a formação continuada, a conduta ética e o exercício da cidadania, e 

está alicerçada nos seguintes pilares: 

 Ênfase na formação da pessoa como cidadão(ã) e participante do meio 

social; 
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 Incentivo à postura ética no desempenho profissional e na vivência como 

cidadão(ã); 

 Promoção do desenvolvimento do espírito crítico; 

 Desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício 

profissional; 

 Estímulo permanente ao aperfeiçoamento profissional e cultural.  

 

 

 

3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

São objetivos da Faceli: 

I. Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da 

sociedade e para prosseguir na sua formação continuada; 

III. Contribuir para a formação de profissionais comprometidos tanto com a 

postura ética na área de suas aptidões quanto para o exercício efetivo da 

cidadania. 

IV. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura e, 

desse modo, promover o desenvolvimento da pessoa humana e do meio em 

que vive, atuando com consciência ecológica voltada para uma sociedade 

mais sustentável;  
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V. Promover a extensão como instrumento de formação de profissionais com 

vivência na comunidade, mediante cursos e serviços especiais, prestando 

colaboração constante à solução de problemas a ela relacionados; 

VI. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

VII. Criar as condições de especialização e aperfeiçoamento técnico e científico 

aos seus recursos humanos, tanto aos docentes quanto os servidores da área 

técnica da administração; 

VIII. Proporcionar assistência profissional à comunidade local, regional, nacional e 

internacional, na forma de consulta, assessoria e prestação de serviços às 

instituições em matérias vinculadas à sua Missão, aos seus Objetivos e às 

suas Atividades, como Instituição que atua integrando o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão. 

 

3.3 RELACIONAMENTO ENTRE MANTENEDORA E MANTIDA  

A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante as autoridades e o público em 

geral, incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 

respeitados os limites da Lei e do Regimento, a liberdade acadêmica do corpo 

docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos 

e a sua autonomia didático-científica. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de 

funcionamento da Faculdade, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e móveis 

necessários e assegurando-lhe os suficientes fatores humanos e recursos 

financeiros. 

À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da 

Faculdade. Dependem de aprovação da mantenedora: o orçamento anual da 
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faculdade; a assinatura de convênios, contratos ou acordos; as decisões dos órgãos 

colegiados que importem em aumento de despesa ou redução de receita; a 

admissão, punição ou dispensa de pessoal; a criação ou extinção de cursos e o 

aumento, redistribuição ou redução de suas vagas iniciais; e alterações regimentais. 

Compete também à mantenedora designar, na forma prevista no Regimento, o(a) 

Diretor(a). 

O regime jurídico de pessoal da Fundação Faceli é o estatutário, devendo seu 

quadro ser composto de docentes e de pessoal de apoio técnico e administrativo, 

aprovados em concurso público de provas e títulos, ou contratados por tempo 

indeterminado, para atender à excepcionalidades, na forma prevista pela Lei 

Municipal n° 3501 de 27 de abril de 2015 e Lei Municipal Complementar 032 de 09 

de março de 2016. 

 

4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares – Faceli é uma instituição de ensino 

superior, de estudo, pesquisa e extensão, em todos os ramos do saber e da 

divulgação científica técnica e cultural, pública, sem fins lucrativos, mantida pela 

Fundação Faceli, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de 

Linhares, Estado do Espírito Santo, credenciada pela Resolução CEE Nº 1343/2006 

de 20 de setembro de 2006, publicado no diário oficial em 27 de setembro de 2006.  

Foi inaugurada em 23 de agosto de 2007, com sede localizada no Bairro Aviso, e 

nasceu da necessidade de se proporcionar aos estudantes maior inserção social, 

buscando atender à demanda por formação profissional pública e de qualidade. 

Em 06 de fevereiro de 2007, foi autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia 

por meio da Resolução CEE nº 1.431/2006, publicado em 06 de fevereiro de 2007. 

Além dos cursos que foram autorizados, a Faceli incorporou ao seu quadro de 

discentes, os alunos oriundos das Faculdades Integradas Norte Capixaba – Fanorte, 
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instituição particular que foi adquirida pelo Município e transformada em faculdade 

pública, de onde se originou a Faceli.  

Atualmente, a Instituição conta com 876 (oitocentos e setenta e seis) alunos(as), 

distribuídos entre os cursos de Graduação (Administração, Direito e Pedagogia).  

A Faculdade, além de priorizar o ensino de qualidade, tem incentivado o 

desenvolvimento da pesquisa e de atividades de extensão estabelecendo assim, 

uma relação dinâmica entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Dessa forma, 

a Faculdade vem contribuindo com o desenvolvimento econômico, cultural e social 

dos alunos e, consequentemente, da região em que se insere. 

No ano de 2015 Faceli realizou o Concurso Público para preenchimento de vagas 

para cargos de Servidores Técnico-Administrativos e Servidores Docentes; 

No ano de 2016 foi aprovado o plano de Cargos e Salários da Instituição, o qual 

contempla a progressão na carreira do Magistério. Lei Municipal Complementar 32 

de 09 de março de 2016. 

No ano de 2016 foi aprovado Lei Complementar 36 de 07 de junho de 2016. 

 

 

4.1 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

O norteamento pedagógico da Faceli assenta-se nos eixos:  

a) Articulação permanente entre teoria/prática na formação de profissionais: 

Entende-se que a formação da pessoa para o exercício consciente de seu 

papel social exige que o ensino se volte para a apropriação de teorias, volte-

se também para criar situações que possibilitem o apreender a realidade e, 

de posse dos novos conhecimentos adquiridos, ter-se condições de utilizá-los 

em prol do bem-estar da coletividade. 

b) Desenvolvimento da ética como princípio fundamental desse profissional: As 

transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas exigem dos 
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gestores novas capacidades, impulsionam o debate sobre os princípios éticos 

e de competitividade, e conduzem a um contínuo repensar de valores, 

modelos e comportamentos adotados.  

Nesse cenário, buscamos garantir uma formação dos(as) educandos(as) com 

qualidade, considerando os pressupostos básicos do ensino superior, vinculados a 

questões éticas e humanas. 

 

c) Responsabilidade em estimular o pensamento reflexivo: Entende-se que 

socializar os resultados dessas atividades é compromisso da Instituição e, um 

dos canais é a divulgação desses via periódicos produzidos na IES ou em 

palestras e seminários nas comunidades próximas à Faculdade, em revistas 

científicas, da Instituição ou de outras que aceitarem as publicações. 

d) Compromisso de estimular a cultura e a criação cultural: além da promoção e 

divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, por meio de 

publicações ou de outras formas de comunicação, a Faceli busca valorizar as 

manifestações culturais locais e de âmbito regional e nacional, por meio da 

interação entre os(as) alunos(as) e a comunidade, com apresentações 

integradas no âmbito da Faculdade. 

e) Compromisso com o ensino/aprendizagem aliado à pesquisa e à extensão: 

Buscar soluções para problemas apresentados pela realidade implica, 

principalmente, capacidade investigativa que possibilite à pessoa visualizar, 

refletir e avaliar as causas de um fenômeno e propor estratégias para mudar 

situações. A prática orientada na graduação e nas atividades de extensão 

vêm criar condições que propiciem aos(às) alunos(as) o desenvolvimento das 

habilidades necessárias. 

Nesse ínterim, as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvem-se da 

seguinte forma: 

 

 

4.1.1 Ensino 
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A proposta de ensino adotada pela Faceli é definida a partir da missão e objetivos 

institucionais e visa a nortear a formação de profissionais competentes, 

comprometidos com a formação continuada, com a conduta ética e com o exercício 

da cidadania. Nessa concepção, o(a) aluno(a) constitui o centro do processo de 

ensino-aprendizagem 

O ensino compreende cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. No que se 

refere ao ensino de Graduação, a Faculdade oferece atualmente os seguintes 

cursos de graduação:  

 Administração – Bacharelado;  

 Direito – Bacharelado;   

 Pedagogia – Licenciatura 

A Faceli, visando à formação continuada de seus egressos e da comunidade, 

ofertará, por meio do Núcleo de Pós-Graduação, cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu nas áreas de seus respectivos cursos de Graduação.  

No que concerne à pesquisa e à extensão, serão frequentemente estimuladas por 

sete vias: 

 Pelo estabelecimento de um processo constante de pesquisa; 

 Incentivo à realização de programas de pesquisa e iniciação científica por 

parte dos docentes, com carga horária suficiente para tais atividades; 

 Pelo estabelecimento de programas permanentes de extensão, visando à 

formação e à práxis dos discentes do Curso de Pedagogia; 

 Pelo processo vivenciado no Estágio Supervisionado; 

 Pelo desenvolvimento dos Trabalhos de Curso; 

 Incentivo à realização de programas de pesquisa e iniciação científica por 

parte dos discentes, com equivalência em horas complementares; 

 Pela produção de artigos científicos para publicação na Revista Científica da 

Faceli – “ Faces do Saber”. 
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4.1. 2 Pesquisa 

Por meio do incentivo à pesquisa, a Faculdade visa a despertar a vocação científica 

e incentivar talentos potenciais entre estudantes de Graduação, pois entende que a 

pesquisa está na base da atividade de produção do conhecimento. 

Com o objetivo de proporcionar à comunidade acadêmica os meios para efetiva 

iniciação científica a Faceli criou a Revista Acadêmica da Faceli para a publicação 

de artigos científicos. A Revista Acadêmica da Faceli – “Faces do Saber”, em 

formato eletrônico, tem Regimento próprio aprovado e publicado no sítio da 

Faculdade. No período de 18 a 20 de julho de 2016 realizou-se a I Jornada Científica 

aberta ao público, cujos artigos apresentados darão origem à 1ª. Edição da Revista 

Acadêmica da Faceli. 

 

O incentivo à pesquisa da Faculdade está norteado pelos seguintes princípios: 

 Utilização da pesquisa como método investigativo nas práticas de ensino, 

incorporada à rotina das atividades pedagógicas; 

 Constituição de uma cultura acadêmica em que se combine a transmissão de 

conhecimentos com a construção de novos saberes; 

 Apoio a uma atitude pró-ativa na construção do saber; 

 Estímulo ao aumento da produção científica no âmbito acadêmico;  

 Divulgação das produções científicas geradas no âmbito acadêmico; e 

 Incentivo a participação dos docentes e discentes em eventos científicos 

como simpósios e congressos, divulgando os trabalhos produzidos. 

 Criação da Revista Científica da Faceli 

As atividades de pesquisa são normatizadas por Regulamento próprio (em anexo).   

Criação 
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4.1.3 Extensão 

 

A política de gerenciamento e apoio à extensão é desenvolvida pela Coordenação 

de Pesquisa e Extensão, que também é responsável pelos cursos de Capacitação e 

de Aperfeiçoamento.   

 

A cada semestre, a Coordenação de Pesquisa e Extensão entrega à Diretoria 

Acadêmica um plano de atividades da Extensão, visando propor e organizar cursos 

e projetos.  

 

As atividades de extensão consistem no processo educativo, cultural e científico, 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a Faculdade e a sociedade local, e visam à: 

 Desenvolver programas de ação comunitária e prestação de serviços 

educacionais;  

 Possibilitar a educação continuada, por meio de cursos de aperfeiçoamento 

profissional;  

 Promover eventos de natureza cultural e científica, nas suas diversas 

modalidades.  

 

 

Tabela 1. Atividades de extensão realizadas em 2013, 14 e 15. 

Data Tipo Especificações 

Carga 

horária 

(horas) 

1603/2013 

06/04/2013 

20/04/2013 

Nivelamento de Língua 

Portuguesa 

Objetivo: favorecer a 

consolidação das competências 

e habilidades relacionadas aos 

       20h 
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04/05/2013 

18/05/2013 

01/06/2013 

conhecimentos básicos em 

Língua Portuguesa e 

Matemática. 

06/07/2013 ‘Arraiá’ Faceli Atividade de integração discente. 04h 

22/08/2013 

 
Desfile Cívico 

Desfile em comemoração ao 

aniversário do Município de 

Linhares. 

04h 

09/09 a 

14/09/2013 

 

Semana Integrada 

Semana Acadêmica integrada 

com temáticas variadas e 

debates acadêmicos. 

18h 

26/11/2013 

 
Outubro Rosa 

Palestras e caminhada em 

atenção ao outubro Rosa. 
03h 

15/12/2013 

 
Natal Solidário (Visita Orfanato) 

Visita com os alunos do 

colegiado as crianças internas 

com brincadeiras e jogos 

pedagógicos. 

04h 

04/04/2014 

Contação de Histórias na  

disciplina de Literatura Infanto 

Juvenil 

Métodos e técnicas de oralidade 

para se comunicar com crianças 

na contação de histórias. 

04h 

07 e 

08/05/2014 

Seminário: Inclusão das 

Crianças de Baixa Visão e 

Cegueira 

Palestra com especialistas da 

área oftalmológica e pedagogos 

sobre a tema em foco e sua 

perspectiva inclusiva no processo 

educativo. 

07h 

20/05/2014 

 
Dia do Pedagogo 

Palestra sobre Marketing Pessoal 

Palestra: Atuação do Pedagogo 

nas interfaces do processo 

educacional. 

04h 

22/05/2014 

 

Seminário sobre Relações 

Étnicorraciais - Currículo 

Debates em forma de seminário 

com o intuito de discutir a 

problemática racial nas escolas. 

04h 
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27,28 e 29/05 

09, 10 e 

11/06 

Seminário Interdisciplinar 

Escrita de resenha crítica e 

apresentação oral com o tema 

gerador:  As Interfaces do 

Currículo. 

21h 

 

18 a 

20/09/2014 
II Semana Acadêmica Integrada 

Objetivo: promover um amplo 

espaço de discussões sobre 

nossa conjuntura e seus 

processos de transformações e 

consolidações, através de temas 

que perpassem as áreas de 

conhecimento dos cursos, para a 

troca de experiências entre o 

mundo acadêmico e a 

comunidade em geral. 

12h (por 

turno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Tipo Especificações 

Carga 

horária 

(horas) 
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Abril/2015 
Maio/2015 

Junho/2015 

Cine Educação 

Possibilitar uma leitura sócio 

pedagógica através de filmes e 

documentários assistidos e 

debatidos pelos alunos numa 

perspectiva pedagógica, 

buscando intercalar a vivência 

teórica com a prática no 

cotidiano. 

32h 

Março/2015 

    Abril/2015 

Maio/2015 

 

Oficinas Pedagógicas: 

Evento realizado nas escolas 

municipais de Educação infantil 

do município, com o intuito dos 

alunos interagirem com a prática 

pedagógica, e buscar uma 

discussão do fazer no processo 

de ensino aprendizagem. 

36h 

Agosto/2015 Desfile Cívico 

Desfile em comemoração ao 

aniversário do Município de 

Linhares. 

04 

Setembro/2015 Semana Integrada 

Semana Acadêmica integrada 

com temáticas variadas e 

debates acadêmicos. 

18 

Outubro/2015 Outubro Rosa 
Palestras e caminhada em 

atenção ao Outubro Rosa. 
03 
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Dezembro/2015 
Natal Solidário (Visita 

Orfanato) 

Visita com os alunos do 

colegiado as crianças internas 

com brincadeiras e jogos 

pedagógicos. 

04 

 

Outubro/2015 

Contação de Histórias na 

disciplina de Literatura 

Infanto Juvenil 

Métodos e técnicas de oralidade 

para se comunicar com crianças 

na contação de histórias. 

04 

Maio/2015 Dia do Pedagogo 

Palestra sobre Marketing Pessoal 

Palestra: Atuação do Pedagogo 

nas interfaces do processo 

educacional. 

04 

Maio/2015 
Seminário sobre Relações 

Étnicorraciais - Currículo 

Debates em forma de seminário 

com o intuito de discutir a 

problemática racial nas escolas. 

04 

Julho/2015 Seminário Interdisciplinar 

Escrita de resenha crítica e 

apresentação oral com o tema 

gerador:  As Interfaces do 

Currículo. 

21 

 



 
 
 

24 

Novembro/2015 
II Semana Acadêmica 

Integrada 

Objetivo: promover um amplo 

espaço de discussões sobre 

nossa conjuntura e seus 

processos de transformações e 

consolidações, através de temas 

que perpassem as áreas de 

conhecimento dos cursos, para a 

troca de experiências entre o 

mundo acadêmico e a 

comunidade em geral. 

12h  

(por turno) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Data Tipo Especificações 

Carga 

horária 

(horas) 

Abril/2016 
1º Seminário de Gênero e 

Sexualidade na Educação.  

Seminário busca discutir as 

implicações das políticas de 

inclusão na escola no que 

concerne aos aspectos de 

Gênero e Sexualidade.  

04 
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Maio/2016 Dia do Pedagogo 

Palestras com os temas: 

- Gestão Escolar e suas 

interfaces; 

- Neurociência e a sala de 

aula; 

- A sala de aula e a saúde do 

professor. 

. 

12 

Maio/2016 
Seminário sobre Relações 

Étnicorraciais - Currículo 

Debates em forma de 

seminário com o intuito de 

discutir a problemática racial 

nas escolas. 

04 

Julho/2016 

I Seminário dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. 

Foco: acessibilidade e 

educação.  

O Seminário buscou discutir 

a relação das políticas 

públicas de inclusão à 

pessoa com deficiência. 

04 

Julho/2016 Seminário Interdisciplinar 

Escrita de resenha crítica e 

apresentação oral com o 

tema gerador:  o cotidiano 

escolar e o processo de 

aprendizagem. 

12 

 
 
 

5 JUSTIFICATIVA DA INSERÇÃO DO CURSO PARA A REGIÃO 

 

Linhares foi emancipada politicamente em 1943, é o maior município em área 

territorial do Estado, e tem sua sede cortada em toda a extensão pela BR 101 - 

rodovia que interliga o Sul ao Nordeste do Brasil, por onde são transportados os 
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principais produtos da região. O município está localizado a 130 km de Vitória, a 

capital do Espírito Santo. Atualmente, a economia do município está baseada na 

agricultura, produção florestal, pecuária, comércio, indústrias e extração de petróleo 

e gás. 

Nos últimos anos, houve um crescimento demográfico elevado. Dados do IBGE 

2010 demonstram que havia em Linhares 141.306 habitantes; a população estimada 

atualmente é de 163.662 habitantes (IBGE-2015). 

No que tange à Educação, Linhares possui 28 Centros de Educação Infantil 

Municipal na área urbana, com 7448 alunos, e 05 Centros na área rural, com 850 

alunos. Em relação ao Ensino Fundamental, há 24 Escolas Municipais na área 

urbana, com 1083 alunos, e 38 Escolas Unidocentes e Pluridocentes e 01 Centro 

Municipal de Educação Infantil e Fundamental na área rural, com um total de 14.907 

alunos. 

O município conta com 191 estabelecimentos de Educação Básica e de Educação 

Profissional - Nível Técnico, com 42.404 matrículas; 60 estabelecimentos de 

Educação Infantil, com 8.488 matrículas; 134 estabelecimentos de Ensino 

Fundamental, com 23.150 matrículas; 14 estabelecimentos de Ensino Médio, com 

5.098 matrículas; 01 estabelecimento de Educação Especial, com 290 matrículas; 13 

estabelecimentos de Educação de Jovens e Adultos, com 2.039 matrículas; e 08 

estabelecimentos de Educação Profissional, com 1.706 matrículas, segundo dados 

da Sedu-ES, do ano de 2012. 

Na área de educação superior, Linhares conta com duas Instituições que oferecem 

cursos de graduação presenciais, entre estas a Faceli, oferecendo os cursos de 

Administração, Direito e Pedagogia. Do total das 876 (oitocentos e setenta e seis) 

matrículas da Faceli, 249 (duzentos e quarenta e nove) são do curso de Pedagogia. 

No próximo semestre, ingressarão mais 100 alunos(as), já aprovados no Processo 

Seletivo, sendo destes, 50 para o curso de Pedagogia. 

É crescente a demanda por profissionais capazes de atuar tanto na docência da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, quanto no Ensino 

Médio, Profissionalizante e Superior, na organização e gestão de sistemas e 
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instituições de ensino em que sejam exigidas competências para planejar, executar, 

coordenar, acompanhar e avaliar tarefas próprias do setor educacional.Além disso, 

cada vez mais os setores não-escolares precisam de profissionais que detenham 

tais competências. 

 

5.1 DEMANDA PELO PROFISSIONAL DE PEDAGOGIA 

 

As transformações científicas e tecnológicas ocorrem de forma acelerada e exigem 

das pessoas novas aprendizagens. Esse contexto propõe diferentes desafios para a 

sociedade e, consequentemente, novas tarefas passam a ser de competência e de 

responsabilidade da escola, exigindo que a formação do pedagogo seja 

redimensionada e adequada ao exercício profissional, de modo a proporcionar-lhe 

condições necessárias para um trabalho educativo eficaz. 

O curso de Pedagogia vem atender a uma demanda de necessidades básicas da 

região norte do Espírito Santo, bem como o sul da Bahia, habilitando profissionais 

capazes de atuar nas escolas para o desenvolvimento de competências e 

habilidades das áreas educacionais.  

Os diálogos interdisciplinares serão promovidos como requisito essencial da 

missão da instituição, qual seja a de “formara pessoa como profissional competente, 

estimular a formação continuada, a conduta ética e o exercício da cidadania”. 

 

A região de atuação da Faculdade compreende diretamente o município de 

Linhares, além de uma parte consideravel das regiões circunvizinhas, somando 

499.045 mil habitantes somente no norte do Estado, segundo dados do IBGE/2010, 

como demonstra Tabela 1. 
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Municípios (Espírito Santo) Nº de habitantes 

Boa Esperança 14.199 

Conceição da Barra 28.449 

Jaguaré 24.678 

João Neiva 15.809 

Linhares 141.306 

Montanha 17.849 

Mucurici 5.655 

Nova Venécia 46.031 

Pedro Canário 23.794 

Pinheiros 23.895 

Ponto Belo 6.979 

Rio Bananal 17.530 

São Mateus 109.028 

Sooretama 23.843 

Tabela 1. Município / Número de habitantes. Fonte: Censo /2010- IBGE 

 

O Sul da Bahia agrega outros 772.694mil habitantes, com boa parte buscando 

qualificação profissional de nível superior para atender a demanda. 

Face a esse contexto, os(as) egressos(as) do curso de Pedagogia da Faceli terão 

um amplo espaço de trabalho e poderão desenvolver seu papel na sociedade de 

modo a transformá-la em um melhor ambiente para a construção da cidadania, e 

seu campo de atuação é composto pelas seguintes dimensões: 

 Docência da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

atuação no Ensino Médio, Profissionalizante e Superior para organizar e gerir 

sistemas de ensino, planejar, executar, coordenar, acompanhar e avaliar 

tarefas próprias do setor educacional, além de atuar em setores não-
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escolares que precisam de profissionais que detenham competências 

educacionais; 

 

 Gestão educacional, entendida em uma perspectiva democrática, que integre 

as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos 

educativos escolares e não-escolares, especialmente no que se refere ao 

planejamento, à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à 

avaliação de planos e de projetos pedagógicos, bem como análise, 

formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas 

públicas e institucionais na área de educação; 

 

 Produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo 

educacional. 

 

Outros fatores que ampliam o mercado de trabalho do pedagogo estão dispostos na 

Resolução CNE/CEB nº 3, de 3 de agosto de 2005, que define normas nacionais 

para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos de duração, e na Lei 

9.394/96 quando dispõe no sentido de que todos professores devem ser formados 

em nível superior. 

  

Tabela 2. Número de ingressantes no curso de Graduação em Pedagogia da 
Faceli por vestibular e transferência externa. 

Ano de ingresso Número de ingressantes 

2008 100 

2009 - 

2010 - 

2011 100 

2012 50 

2013 51 

2014 104 

2015 103 

2016 103 
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TOTAL 613 

       Fonte: Secretaria Acadêmica – Faceli. 

  

 

6 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

Na criação do curso de Licenciatura em Pedagogia entrelaçam-se vários ideais, 

entre eles, o de ser um diferencial no que se refere à formação inicial e continuada e 

à valorização de profissionais da Pedagogia em Linhares e região norte do Estado 

do Espírito Santo.   

O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

crítica, segundo a Resolução CNE nº 01/2006, propiciará: 

I. O planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 

II. A aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 

conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o 

cultural. 

Assim, ao conceber o conhecimento como possibilidade de emancipação humana, o 

Curso de Pedagogia da Faceli procura distanciar-se de modelos pedagógicos que, 

tendo o professor como o centro do processo de ensino, privilegiem a mera 

transmissão de conhecimentos e informações. Mais importante que repassar 

conhecimento é desenvolver no(a) aluno(a) a capacidade de aprender a aprender e, 

no caso da Pedagogia, também a ensinar a aprender. 

Acreditando que o processo de aquisição de conhecimento deve ser compreendido 

como decorrência das interações estabelecidas pelo(a) aluno(a) com o meio em que 

vive, cabendo ao(à) professor(a) o papel de mediador(a) desse processo e 

articulador(a) dessas trocas, assumem-se como norteadores do curso a busca 

constante da qualidade nas atividades acadêmicas e a permanente 

comunicabilidade com a sociedade e seus problemas reais.   
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Nesse contexto, com o intuito de atender às crescentes demandas, em face de 

rápidas transformações e inovações científicas e tecnológicas e, consequentemente, 

do espaço de trabalho e das condições do exercício profissional do(a)pedagogo(a), 

a matriz curricular adotada contempla um eixo de formação básica, um de formação 

profissional, um de estudos quantitativos e suas tecnologias e um de formação 

complementar. 

 

6.1 CONSTRUÇÃO DA CONCEPÇÃO E DA IDENTIDADE DO CURSO 

DE PEDAGOGIA NA FACELI 

 

A identidade do Curso de Pedagogia na Faceli constrói-se a partir de quatro 

princípios fundamentais, a saber: 

 Formação para a gestão democrática; 

 Formação para a sustentabilidade social; 

 Formação para o autodesenvolvimento; 

 Formação para a ética solidária. 

 

No que se refere à formação para a gestão democrática, vislumbra-se formar 

pedagogos que tenham visão das relações democráticas como um todo e possam 

agir de acordo com princípios democráticos e participativos. 

Quanto à formação para a sustentabilidade social, pretende-se fazer com que 

os(as) educandos(as) compreendam que o desenvolvimento da profissão de 

Pedagogo(a), extrapolando o âmbito do desenvolvimento educacional, pressupõe 

uma compreensão dos processos de desenvolvimento social que promovam a 

qualidade de vida das pessoas – desenvolvimento humano das comunidades, – 

desenvolvimento social e das futuras gerações – desenvolvimento sustentável. 

A dinâmica da sociedade moderna, associada aos avanços tecnológicos, demandam 

uma formação que garanta o autodesenvolvimento, por meio da busca constante 

do conhecimento, principalmente durante o exercício da atividade profissional. 
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Assim, o presente projeto pedagógico articula os fundamentos teóricos do curso à 

prática das instituições por meio do Estágio Supervisionado, Atividades 

Complementares, além de primar pela participação em projetos de pesquisa e 

extensão e eventos científicos. 

No campo da ético-solidária, a Instituição busca propiciar uma formação que 

transcenda a mera competência técnica. Sendo assim, transmitir conteúdos técnicos 

e, ao mesmo tempo, lapidar a consciência deste profissional como cidadão engajado 

no meio que o circunda possibilita-o a vincular seus interesses singulares com os da 

coletividade e, assim sendo, seu crescimento individual pode significar fomento ao 

próprio desenvolvimento social. 

Além disso, o estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações 

e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética (Resolução CNE nº 

01/2006). 

Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: 

I. O conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania; 

II. A pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional; 

III. A participação na gestão de processos educativos e na organização e 

funcionamento de sistemas e instituições de ensino (Resolução CNE nº 

01/2006). 

 

 

7 OBJETIVOS 
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7.1 OBJETIVO GERAL 

 

Formar pedagogos com sólida fundamentação teórico-metodológica, aliada à 

competência profissional, política e social, consoantes com os avanços tecnológicos, 

educacionais, a ética e a cidadania. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Propiciar conhecimentos humanos, técnico-científicos, sociais e ético-

políticos, que possibilitem a atuação na docência; 

 Ensejar a construção e articulação de conhecimentos voltados para a 

organização, planejamento, execução e avaliação das atividades 

pedagógicas em ambientes escolares ou não; 

 Propiciar conhecimentos teórico-metodológicos de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, para 

atuação na docência, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

 Propiciar conhecimentos que fortaleçam o desenvolvimento e as 

aprendizagens de crianças na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, 

assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na 

idade própria; 

 Desenvolver um processo formativo didático-pedagógico que permita 

estabelecer uma relação crítica e construtiva com a cultura, a ciência, a 

tecnologia, a ética, a estética, os meios de comunicação e com a vida 

cotidiana;  

 Proporcionar, por meio da análise de situações-problema desafiadoras e 

extraídas do cotidiano escolar, o acesso ao conhecimento teórico-prático 

atualizado e necessário ao exercício da profissão; 

 Subsidiar informações capazes de permitir a identificação de peculiaridades 

dos sujeitos do processo educativo, as características do contexto histórico e 
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cultural em que vivem, empregando adequadamente os meios necessários 

para a obtenção de uma educação de qualidade; 

 Desenvolver atitudes de acolhimento e respeito à diversidade de gêneros, 

etnias, cultura, religiões, e aos portadores de necessidades educativas 

especiais; 

 Subsidiar informações capazes de permitir o competente gerenciamento de 

projetos e ações interdisciplinares;  

 Incentivar a pesquisa nas diversas áreas, campos e domínios do saber, suas 

múltiplas formas, como fator gerador de novos conhecimentos e como 

instrumento para melhoria de qualidade de ensino.  

 Ensejar conhecimentos acerca das linguagens, das tecnologias de 

informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de  

aprendizagens significativas; 

 Instrumentalizar para construção de conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 Propiciar estudos sobre as diretrizes curriculares e outras determinações 

legais  inerentes ao exercício da profissão; 

 Promover o desenvolvimento da pessoa humana e do meio em que vive, 

atuando com consciência ecológica voltada para uma sociedade mais 

sustentável. 

 

8. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PREVISTAS 

 

O Curso Pedagogia - Licenciatura visa à formação de profissionais capazes de atuar 

na docência e participar na organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino em contextos escolares e não-escolares. Assim, o egresso do Curso de 

Pedagogia – Licenciatura da Faceli, deverá estar apto a: 
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 Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa e igualitária; 

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

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 

em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

 Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

 Atuar em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

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

pedagógicos; 

 Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria; 

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

família e a comunidade; 

 Desenvolver trabalhos em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

 Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa 

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

superação de exclusões sociais, etnicorraciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas e outras; 

 Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

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

classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 

outras; 
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 Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

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

 Participar da gestão das instituições, contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 

 Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre 

alunos e alunas e a realidade sociocultural em que desenvolvem suas 

experiências não-escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em 

diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares, 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

 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;  

 Planejar, executar e avaliar atividades educativas; 

 Aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais 

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

avaliação às instâncias competentes.  

 

 

9. CURRÍCULO DO CURSO 

 

O currículo do curso foi estruturado buscando atender aos objetivos propostos, 

abrangendo conteúdos de formação teórica e prática além de contribuir para a 

construção de uma visão holística da sociedade e uma postura ética do discente.  

O currículo concebido objetiva uma consistente formação teórica, diversidade de 

conhecimentos e práticas que se articulam ao longo do curso. 
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O currículo concebido visa a desenvolver habilidades para que o(a) discente possa 

atuar com competência técnica e princípios éticos no planejamento, na orientação, 

no gerenciamento e na supervisão de trabalhos voltados para a Pedagogia. 

 

9.1 COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM AS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS 

 

Dessa forma, o currículo do Curso de Pedagogia, Licenciatura da Faceli, com base 

no que preconizam as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, está 

estruturado contemplando três núcleos de conteúdos:  

 

a) Núcleo de Estudos Básicos; 

b) Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos; 

c) Núcleo de Estudos Integradores. 

 

Núcleo de Estudos Básicos: contempla os fundamentos teórico-metodológicos 

necessários à formação do pedagogo, ou seja, as que focalizam os conhecimentos 

da sociedade, da cultura, do homem, da escola, da sala de aula, da gestão 

educacional, do ensino-aprendizagem, da produção e apropriação de conhecimento. 

Assim: 

 

a) Os conhecimentos necessários à aplicação de princípios, concepções e 

critérios oriundos de diferentes áreas do conhecimento, com pertinência ao 

campo da Pedagogia, que contribuam para o desenvolvimento das pessoas, 

das organizações e da sociedade, serão construídos por meio dos conteúdos 

ministrados nas disciplinas:  

 Bases Sócio-Filosóficas da Educação 

 Cidadania e Sustentabilidade Sócio-Ambiental 
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 Estudos Multiculturais em Educação 

 História da Educação 

 História e Cultura Afro-Brasileira 

 Políticas Públicas da Educação 

 Psicologia da Educação I e II 

 Psicopedagogia 

 

b) Os conhecimentos necessários à aplicação de princípios da gestão 

democrática em espaços educativos serão construídos por meio dos 

conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico 

 

c) Os conhecimentos necessários para observação, análise, planejamento, 

implementação e avaliação de processos educativos e de experiências 

educacionais, em ambientes escolares e não escolares, serão construídos 

por meio dos conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Atividades Práticas I, II, III, IV e V 

 Currículos e Programas de Ensino 

 Didática 

 Estágio Curricular Supervisionado I, II, III e IV  

 Práticas Administrativas Pedagógicas 

 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem  
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d) Os conhecimentos necessários para a utilização de conhecimento 

multidimensional sobre o ser humano, em situações de aprendizagem, serão 

construídos por meio dos conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Bases Sócio-Filosóficas da Educação 

 Cidadania e Sustentabilidade 

 Estudos Multiculturais em Educação 

 História da Educação 

 História e Cultura Afro-Brasileira 

 Psicologia da Educação I e II 

 

e) Os conhecimentos necessários para aplicação, em práticas educativas, de 

conhecimentos de processos de desenvolvimento de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos, nas dimensões: física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, 

lúdica, artística, ética e biossocial, serão construídos por meio dos conteúdos 

ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Alfabetização e Letramento I e II 

 Educação Psicomotora e Ludicidade 

 Estudo dos Distúrbios da Fala, da Linguagem e da Aprendizagem 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Educação Física 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Língua Portuguesa 
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 Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 Língua Portuguesa I e II 

 Literatura Infantojuvenil 

 

f) Os conhecimentos necessários para realização de diagnóstico sobre 

necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da sociedade, 

relativamente à educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e 

interesses, de captar contradições e de considerá-lo nos planos pedagógico e 

de ensino-aprendizagem no planejamento e na realização de atividades 

educativas, serão construídos por meio dos conteúdos ministrados nas 

seguintes disciplinas: 

 Didática  

 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico 

 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 

 Políticas Públicas da Educação 

 

g) Os conhecimentos necessários para o planejamento, execução e avaliação 

de experiências que considerem o contexto histórico e sociocultural do 

sistema educacional brasileiro, particularmente, no que diz respeito à 

Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à formação de 

professores e de profissionais na área de serviços e apoio escolar, serão 

construídos por meio dos conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Currículos e Programas de Ensino 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 
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 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico 

 História da Educação 

 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 

 Políticas Públicas da Educação 

 

h) Os conhecimentos necessários para o estudo da Didática, de teorias e 

metodologias pedagógicas, de processos de organização do trabalho 

docente, de teorias relativas à construção de aprendizagens, socialização e 

elaboração de conhecimentos, de tecnologias da informação e comunicação 

e de diversas linguagens, serão construídos por meio dos conteúdos 

ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Didática  

 Informática Aplicada à Educação 

 Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 Língua Portuguesa I e II 

 

i) Os conhecimentos necessários para a decodificação e utilização de códigos 

de diferentes linguagens utilizadas por crianças, além do trabalho didático 

com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de escolarização, relativos à 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes, 

Educação Física, serão construídos por meio dos conteúdos ministrados nas 

seguintes disciplinas: 

 Estudo dos Distúrbios da Fala, da Linguagem e da Aprendizagem 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 
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 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ciências Naturais 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Educação Física 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Geografia 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Língua Portuguesa 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Matemática 

 Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 Língua Portuguesa I e II 

 Produção de Materiais Didáticos 

 

j) Os conhecimentos necessários para os estudos das relações entre educação 

e trabalho, diversidade cultural, cidadania, sustentabilidade, entre outras 

problemáticas centrais da sociedade contemporânea, serão construídos por 

meio dos conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas e atividades: 

 Bases Sócio-Filosóficas da Educação 

 Cidadania e Sustentabilidade 

 Estudos Multiculturais em Educação 

 Psicologia da Educação I e II 

 Psicopedagogia 

 

k) Os conhecimentos necessários para atenção às questões atinentes à ética, à 

estética e à ludicidade, no contexto do exercício profissional, em âmbitos 

escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a 
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extensão e a prática educativa, serão construídos por meio dos conteúdos 

ministrados nas seguintes disciplinas e atividades: 

 Educação Psicomotora e Ludicidade 

 Formação Continuada de Professores 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 

 Metodologia da Pesquisa Científica 

 Processos Educativos em Ambiente não Escolar 

 Estágio Curricular Supervisionado I, II, III, IV e V 

 Práticas Pedagógicas e Administrativas 

 

l) Os conhecimentos necessários para o estudo, aplicação e avaliação dos 

textos legais relativos à organização da educação nacional, serão construídos 

por meio dos conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Currículos e Programas de Ensino 

 Políticas Públicas da Educação 

 

Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltados às áreas de 

atuação profissional priorizadas pelos projetos pedagógicos das instituições e que, 

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

 

a) Os conhecimentos necessários para as investigações sobre processos 

educativos e gestoriais, em diferentes situações institucionais-escolares, 

comunitárias, assistenciais, empresariais, outras, serão construídos por meio 

dos conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Atividades Práticas I, II, III, IV e V 



 
 
 

44 

 Educação de Jovens e Adultos  

 Estágio Curricular Supervisionado I, II, III, IV e V 

 Processos Educativos em Ambiente não Escolar 

 Trabalho de Conclusão de Curso I e II 

 

b) Os conhecimentos necessários para a avaliação, criação e uso de textos, 

materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira, serão 

construídos por meio dos conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Cidadania e Sustentabilidade 

 Educação Inclusiva 

 Estudo dos Distúrbios da Fala, da Linguagem e da Aprendizagem 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Língua Portuguesa 

 Língua Portuguesa I e II 

 Produção de Materiais Didáticos 

 Tópicos Especiais I e II  

 

c) Os conhecimentos necessários para o estudo, análise e avaliação de teorias 

da educação, a fim de elaborar propostas educacionais consistentes e 

inovadoras, serão construídos por meio dos conteúdos ministrados nas 

seguintes disciplinas: 
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 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico 

 Tópicos Especiais I e II  

 

Núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento curricular e 

compreenderá: 

 

a) Os conhecimentos necessários para a participação em seminários e estudos 

curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, 

diretamente orientados pelo corpo docente desta Instituição, serão 

construídos por meio de: 

 Atividades Complementares 

 Participação em Eventos 

 Programa de Iniciação Científica 

 Programa de Monitoria 

 Projeto Extensão 

 Semanas Pedagógicas 

 Seminários 

 

b) Os conhecimentos necessários para a participação em atividades práticas, de 

modo a propiciar aos estudantes vivência nas mais diferentes áreas do 

campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de 

estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos, serão 

construídos por meio dos conteúdos ministrados nas seguintes disciplinas: 

 Atividades Práticas I, II, III, IV e V 
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 Atividades Complementares 

 

c) Os conhecimentos necessários para a atividades de comunicação e 

expressão cultural serão construídos por meio de: 

 Atividades Complementares 

 Atividades Práticas I, II, III, IV e V 

 Exposição de Trabalhos 

 Palestras 

 Semanas Pedagógicas 

 Seminários 

 

 

9.2 COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM O PERFIL DO EGRESSO 

 

Para que o perfil do egresso do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faceli seja 

o de um profissional comprometido com os avanços tecnológicos, educacionais, a 

ética e a cidadania, com sólida fundamentação teórico-metodológica, competência 

profissional, política e social, capaz de organizar, gerir, planejar, executar, coordenar 

e avaliar processos educacionais em ambientes escolares ou não.  O currículo está 

pautado nos três núcleos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Cursos de Licenciatura em Pedagogia dispostas na Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 

de maio de 2006. 

O alcance do perfil do egresso projetado exigirá o desenvolvimento de um conjunto 

de competências conforme descrito a seguir:  
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1. Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime e igualitária; 

 Ética e Cidadania 

 Bases Sócio-Filosóficas da Educação 

 

2. Trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 

em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

 Educação Psicomotora e Ludicidade  

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 

 Alfabetização e Letramento I e II 

 Psicologia da Educação I e II 

 Psicopedagogia 

 

3. Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria; 

 Educação de Jovens e Adultos 

 Estudo dos Distúrbios da Fala, da Linguagem e da Aprendizagem 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Física 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Geografia 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da História 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Língua Portuguesa 
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 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 

 Literatura Infantojuvenil 

 Informática Aplicada à Educação 

 

4. Trabalhar em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos de diferentes fases de desenvolvimento humano, 

em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 

 Educação de Jovens e Adultos 

 Processos Educativos em Ambiente não Escolar  

 Educação Inclusiva 

 Formação Continuada de Professores 

 

5. Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

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

 Educação Inclusiva 

 Ética e Cidadania 

 Bases Sócio-Filosóficas da Educação 

 Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 

6. Aplicar diferentes modos de ensinar Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar 

e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; 
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 Didática 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Física 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Geografia 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da História 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Língua Portuguesa 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos das Ciências Naturais 

 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 

 História da Educação 

 História e Cultura Afro-Brasileira 

 Estudos Multiculturais em Educação 

 Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 Língua Portuguesa I e II 

 

7. 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;  

 Didática 

 Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem  
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 Formação Continuada de Professores 

 Informática Aplicada à Educação 

 Tópicos Especiais I e II 

 

8. Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade; 

 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico  

 Tópicos Especiais I e II 

 

9. 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, etnicorraciais, econômicas, 

culturais, religiosas, políticas e outras; 

 Atividades Práticas I, II, III e IV 

 Práticas Pedagógicas e Administrativas 

 Estudos Multiculturais em Educação 

 Estágio Supervisionado (Ambientes não escolares) 

 Estágio Supervisionado (Anos Iniciais) 

 Estágio Supervisionado (Educação Infantil) 

 Estágio Supervisionado (Equipe Pedagógica) 

 História e Cultura Afro-Brasileira 
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10.  Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, etnicorracial, de gêneros, faixas geracionais, 

classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 

outras; 

 Educação Inclusiva 

 Ética e Cidadania 

 Bases Sócio-Filosóficas da Educação 

 Estudos Multiculturais em Educação 

 Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 História e Cultura Afro-Brasileira 

 

11.  Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; 

 Atividades Práticas I, II, III e IV 

 Estágio Supervisionado (Ambientes não escolares) 

 Estágio Supervisionado (Anos Iniciais) 

 Estágio Supervisionado (Educação Infantil) 

 Estágio Supervisionado (Equipe Pedagógica) 

 Produção de Materiais Didáticos 

 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico  
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12.  Participar da gestão das instituições em que atuem enquanto estudantes e 

profissionais contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

 Currículos e Programas de Ensino  

 Produção de Materiais Didáticos 

 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico  

 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 

 

13.  Participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando 

e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e 

não escolares; 

 Currículos e Programas de Ensino  

 Processos Educativos em Ambiente não Escolar  

 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico  

 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 

 

14.  Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre 

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

experiências não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em 

diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

 Metodologia da Pesquisa Científica  
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 Práticas Pedagógicas e Administrativas 

 Cidadania e Sustentabilidade 

 Trabalho de Conclusão de Curso I e II 

 

15.  Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 Didática  

 Produção de Materiais Didáticos 

 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 

 

16.  Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 

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

sua avaliação às instâncias competentes. 

 Currículos e Programas de Ensino  

 Políticas Públicas da Educação  

 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 

 

 

10. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Objetivando a formação profissional prevista nos objetivos, a metodologia a ser 

adotada para este curso está estruturada em momentos de: assimilação de 

conhecimentos de forma expositiva e dialogada; reflexão e discussão de temas 

atuais e do cotidiano; aplicação dos conhecimentos, tanto em sala de aula, quanto 
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em laboratórios; e elaboração individual e/ou grupal das temáticas propostas, entre 

outros. 

 

Nessa vertente, o curso propõe uma dinâmica de aulas visando:  

 

 À construção de conhecimentos com base nos referenciais teóricos 

disponíveis para a área; bem como ao avanço no domínio de 

conhecimentos na área de tecnologia da informação e áreas afins, de 

forma progressiva, evitando o modelo baseado tão somente em 

conteúdo teórico e adotando a proposta fundamentada na aquisição de 

habilidades e competências, articuladas com a concepção do perfil 

proposto para o egresso.  

 À disponibilização de infraestrutura e equipamentos e na adoção de 

procedimentos que garantam o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas características da formação do profissional. 

 Ao uso de métodos variados como, por exemplo, seminários, projetos, 

simulações, painéis, comunicações oral e escrita, aula expositiva, 

textos, excursões, debates, vivências, visitas técnicas, fóruns de 

discussão etc., para uma dinâmica de aula capaz de estimular o 

interesse, usando estratégias adequadas aos diferentes conteúdos;  

 À avaliação processual, continuada, objetivando a reordenação da 

trajetória do ensino sempre que se faça necessário, pois a avaliação é 

vista como um momento de aprendizagem e como uma constatação da 

eficácia do ensino, permitindo a verificação de lacunas e de erros como 

elementos naturais do processo;   

10.1 FORMAS DE INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Para superar os modelos pedagógicos que privilegiam a lógica unidisciplinar e 

fragmentada, que refletem padrões curriculares compostos de disciplinas destituídas 

de integração entre si e, não raras vezes, com a realidade de um mundo complexo e 
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em permanente transformação, e ser considerado, sob o aspecto qualitativo, um 

curso integrado aos problemas e demandas de seu tempo, necessário se faz a 

implementação de práticas metodológicas que aperfeiçoem a realização de 

atividades tanto por parte do(as) alunos(as) quanto dos(as) professores(as).  

A interdisciplinaridade vai além da justaposição de disciplinas, e da ideia de 

participação de um grupo composto por especialistas multidisciplinares. Ela decorre 

mais de uma prática que busca a necessária integração do conhecimento, de tal 

forma que seja possível garantir seu caráter universal a partir de sínteses múltiplas 

entre as diversas áreas em que o conhecimento universal foi dividido. 

Trata-se, primordialmente, de uma questão de atitude a respeito do conhecimento 

científico com outros conhecimentos, de saber organizá-los e articulá-los com 

competência; mas competência com humildade e simplicidade capaz de enxergar o 

outro e com ele construir o alicerce do conhecimento. 

Com base no elenco disciplinar e na interação do ensino à prática, à extensão e à 

pesquisa, propõe-se que as disciplinas se conciliem com a natureza multidisciplinar 

dos fatos submetidos ao trato do profissional da Pedagogia. 

Assim, o desenvolvimento da prática interdisciplinar pretendida pelo Curso de 

Pedagogia da Faceli objetiva reflexão aprofundada e crítica sobre o funcionamento 

do ensino, sendo, portanto, considerado como:  

a) Interdisciplinaridade interna: cada programa de disciplina visando à 

interconexão com outros campos de conhecimento, proposto 

preferencialmente pelos docentes e constante dos planos de ensino das 

disciplinas que vão ministrar; 

b) O caminho para se alcançar uma formação geral mais significativa, pois a 

prática interdisciplinar propicia a relação entre a realidade vivenciada e o 

estudado no Curso; 

c) O meio de propiciar melhor formação profissional aos alunos(as), uma vez 

que oportuniza o surgimento de novos campos de conhecimentos e de novas 

e possíveis descobertas; 
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d) Estímulo à formação de pesquisadores e de pesquisas, pois o verdadeiro 

objetivo das investigações interdisciplinares é reconstituir a unidade dos 

objetos que a fragmentação dos métodos separa; 

e) Condição para uma educação permanente, pois a prática permitirá uma 

simbiose contínua de experiências entre educadores e educandos; 

f) Superação da ruptura do ensino das disciplinas entre si, e, do ensino e da 

pesquisa, que permitirá a efetividade do processo ensino-aprendizagem, bem 

como a visão do conteúdo como um todo. 

Partindo-se do pressuposto que todo conhecimento deverá manter um vínculo 

permanente com outros conhecimentos, a organização curricular do Curso de 

Pedagogia da Faceli busca propiciar a interdisciplinaridade por meio de: 

 

g) Interdisciplinaridade interna: cada programa de disciplina visando à 

interconexão com outros campos de conhecimento, proposto 

preferencialmente pelos docentes e constante dos planos de ensino das 

disciplinas que vão ministrar; 

h) Interdisciplinaridade externa: composição do currículo, como um todo, com 

disciplinas típicas da Pedagogia, e outras, de áreas correlatas, bem como 

com disciplinas ou atividades de outros cursos oferecidos pela Faculdade; 

i) Interface com os conteúdos de disciplinas ligadas a outras profissões que não 

a de Pedagogia, mas com uma correlação, por meio dos Seminários, Grupos 

de Estudo ou Programas de Extensão; 

j) Desenvolvimento de projetos visando à interconexão com outros campos de 

conhecimento. 

 

10.2 MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
 

Entendendo-se que o elo entre teoria e prática propicia ao educando a oportunidade 

de elaboração de novos saberes e atitudes, os quais favorecem a consolidação com 

o perfil do formando, o Curso de Pedagogia da Faceli prevê essa integração por 

meio da realização de atividades desenvolvidas ao longo do curso. 
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A articulação permanente entre teoria e prática na formação de profissionais 

proporciona a formação para o exercício consciente do papel social e exige que o 

ensino volte-se para a apropriação de teorias. 

 

A disciplina de Atividades Práticas tem como objetivo o desenvolvimento de 

temáticas concernentes às questões que norteiam o cotidiano escolar no processo 

de ensino e aprendizagem no que diz respeito a aproximação da teoria à prática. 

 

Com vistas às mudanças exigidas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica que intende uma formação mais integrada no sentido de teoria e 

prática, conteúdo e metodologia, universidade e escola, ensino ideal e desempenho 

real, vimos, por meio deste, apresentar a disciplina de Atividades Práticas com um 

total de 80h, sendo 40h desenvolvidas a partir de atividades teóricas, em sala de 

aula e 40h de atividades práticas in loco, a partir das orientações e estudos em sala. 

 

As 40h de atividades teóricas em sala de aula propõem uma reflexão teórica acerca 

dos estudos pertinentes ao embasamento da atuação do professor em sua carreira 

profissional que venha contribuir, de forma eficiente e eficaz, para o seu trabalho. 

 

As 40h de atividades práticas in loco visam uma aproximação dos estudos e 

discussões obtidas na sala de aula com a realidade bem como com a diversidade de 

experiência assegurada pela articulação entre teoria e prática. 

 

Assim, a partir da reflexão crítica de mundo, é possível que o aluno compreenda, de 

forma mais significativa, a relação teórico-prática e as possibilidades de 

aproximação e ampliação da cultura e do conhecimento para a formação humana e 

como sujeito social, cuja carreira seja moldada na atitude de ação-reflexão-ação de 

que fala Paulo Freire. 
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Além disso, também propicia criar situações que possibilitem apreender a realidade 

para que, de posse dos novos conhecimentos adquiridos, o educando tenha 

condições de utilizá-los de forma satisfatória. 

Essa articulação se dá por meio de: 

 

 

10.2.1 Estágio Supervisionado 
 

O Estágio Supervisionado, integrante do currículo do curso, consta de atividades de 

prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho ou simuladas; o 

Estágio, seja supervisionado ou não, é regido pela Lei Federal 11788 de 25 de 

setembro de 2008. 

Para cada aluno(a) é obrigatória a integralização da carga horária total de 300 horas 

do estágio, prevista no currículo do curso, sem a qual não é possível a colação de 

grau, nem a diplomação. 

O Estágio Supervisionado é desenvolvido a partir do 5º (quinto) semestre, em 

organizações do setor público ou privado, com as quais a Faculdade mantém 

convênio, sob a supervisão da Coordenação de Estágio, sendo atendidos(as) 

todos(as) os(as) alunos(as) pretendentes ao estágio, a cada semestre. 

O Estágio Supervisionado é regulamentado pelo Projeto Pedagógico do Curso e tem 

preceitos estabelecidos em regulamento próprio (em anexo), no qual toda a 

regulamentação específica está contemplada, observada a Lei Nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 (Lei de estágio). 

 

10.2.2 Atividades Complementares 
 

As Atividades Complementares constituem um conjunto de práticas acadêmicas 

e/ou estratégias, de natureza extracurricular, que visam à complementação das 

competências, dos saberes, das habilidades e dos valores necessários à formação 

do aluno. 
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Elas possibilitam o desenvolvimento/reconhecimento de habilidades, conhecimentos 

e competências do(a) aluno(a), inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico, 

especialmente aquelas oriundas das relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade.  

Essas atividades constituem elemento indispensável para integralização dos cursos 

de Graduação, devendo ser cumprida a totalidade de 200 (duzentas) horas 

integrantes do currículo do curso. As Atividades Complementares da Faceli são 

regidas por Regulamento próprio (em anexo). 

 

 

10.2.3 Visitas Técnicas 
 

As visitas técnicas proporcionam aos alunos vivenciar, na prática, assuntos teóricos 

apresentados em sala de aula, sendo essa uma boa forma de aprender. A visão da 

realidade ajuda na formação e no desenvolvimento de habilidades, e pode despertar 

maior interesse dos(as) alunos(as) por uma determinada área de atuação. 

Além disso, os(as) estudantes podem ir construindo uma rede de contatos 

profissionais que pode ajudá-los em sua empregabilidade e desenvolvimento 

acadêmico e social. Assim, além de ser um instrumento eficaz de desenvolver 

atividades complementares de natureza didático-pedagógica, as visitas também são 

um bom mecanismo de interação entre a Faculdade, os(as) alunos(as) e as escolas 

e organizações. 

11. PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

O processo de avaliação na Faculdade compreende a Avaliação de Ensino e de 

Aprendizagem e o Programa de Avaliação Institucional. 

 

 
11.1 AVALIAÇÃO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 
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Na Faceli, cada curso de Graduação concebe as avaliações do processo ensino-

aprendizagem, baseando-se no Regimento Geral da Instituição. Esse documento 

formaliza todos os procedimentos de registro dos resultados, bem como os critérios 

quantitativos e qualitativos de formação, que deverão ser considerados para efeito 

de aprovação, reprovação e/ou dependência nas disciplinas. 

 

 

11.2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
O Programa de Avaliação Institucional, com base nas definições da Lei nº 10.861, é 

coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA e tem por objetivos: 

 Avaliar a Instituição como uma totalidade integrada, propiciando uma 

autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais 

efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e ao 

desenvolvimento institucional; 

 Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa buscando, 

principalmente, despertar nos membros da comunidade acadêmica a 

autoconsciência de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e 

o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e participativos para 

a sua realização. 

 Esse programa promove avaliações sob a perspectiva dos(as) discentes, 

dos(as) docentes e dos(as)servidores(as) técnico-administrativos e da 

comunidade Linharense. Os critérios de Avaliação da CPA estão definidos em 

Regulamento próprio (em anexo). 

 

 

 

11.3 EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO 
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O curso prevê ainda o aproveitamento de competências profissionais adquiridas no 

mundo do trabalho, bem como aquelas adquiridas por extraordinário aproveitamento 

de estudos, considerando a relação dessas com o perfil profissional que se deseja 

formar.  

O(a) aluno(a) que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados 

pelo Colegiado de Curso, aplicados por banca examinadora especial, pode ser 

dispensado(a) das disciplinas curriculares nas quais comprovou o referido 

aproveitamento. Tal aproveitamento está normatizado no Regimento Geral. 

 

 

12. MONITORIA 

 

As atividades de monitoria visam a contribuir para a melhoria da qualidade da 

formação acadêmica e incentivar o interesse pela carreira docente e pela pesquisa.  

Isso significa que a monitoria deve contribuir na formação discente a partir da 

relação entre ensino, pesquisa e extensão. 

O exercício de Monitoria de Disciplina é uma prática constitutiva do âmbito 

acadêmico que se desenvolve entre os(as) docentes e os(as) discente da 

Instituições.  

No ensino superior, a função da monitoria atende a pressupostos que transcendem 

a simples assistência do(a)discente a um(a)docente. O processo consiste 

essencialmente em desenvolver no(a) aluno(a) o interesse pela docência e pela 

pesquisa, bem como assegurar a cooperação entre ambos. 

A partir do acompanhamento das atividades cotidianas que compõem as ações do 

professor(a)-orientador(a) da disciplina objeto da monitoria, o(a) aluno(a) obterá 

complementaridade do ensino-aprendizagem, por meio de integração dos 

conhecimentos teóricos e práticos que envolvem a disciplina objeto da monitoria. 



 
 
 

62 

O outro aspecto que o exercício de monitoria promove se refere à cooperação de 

alunos(as) que demonstrem afinidade e qualificações para o trabalho docente, por 

meio das experiências vivenciadas na constante interlocução entre o cotidiano de 

sala de aula e o compartilhamento dos elementos externos que compõem a 

construção e o desenvolvimento da disciplina no ensino superior. 

A organização da monitoria e as tarefas a serem desenvolvidas são estabelecidas 

por regulamento, no qual se especificam as obrigações e os deveres das partes 

envolvidas no processo.  As monitorias são voluntárias.  

Para se tornar um monitor de disciplina, o(a) graduando(a) passa por um processo 

de seleção, que visa a verificar as habilidades necessárias ao exercício da monitoria 

na disciplina determinada.  As atividades de monitoria também estão contempladas 

nas Atividades Complementares, até o total de 40 (quarenta) horas. 

As vagas para monitoria são definidas pela Direção Acadêmica da Faculdade, que 

as distribui entre as Coordenações de Curso.  O preenchimento dessas vagas se faz 

por seleção segundo critérios que estão definidos no Regulamento de Monitoria (em 

anexo). 

 

 

13. TRABALHO DE CURSO 

 

Trata-se de um trabalho no qual o(a) aluno(a) deverá mobilizar o conjunto de 

habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, sob a forma de 

pesquisa acadêmico-científica.  

Para sua elaboração os(as) alunos(as) poderão ter como suporte o Estágio 

Supervisionado, do quinto ao sétimo semestre,  e as disciplinas Trabalho de Curso I 

– Projeto de Pesquisa e Trabalho de Curso II – Orientação Monografia, nos sétimo e 

oitavo semestres, respectivamente. 
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O Trabalho de Curso – TC é atividade acadêmica integrante da matriz curricular e 

obrigatória à conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faceli, conforme 

estabelecido em regulamento próprio (em anexo). 

14. INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA O CURSO 

A Faculdade busca proporcionar condições físicas adequadas para o 

desenvolvimento das atividades propostas no projeto pedagógico, por entender que 

uma boa estrutura física é essencial para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas.  

A mudança para a nova sede proporcionará a consolidação da Faceli como 

Instituição de Ensino Superior no Norte do Estado de Espírito Santo. Na futura sede, 

com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2016 com mudança 

efetiva de todas as atividades  previstas durante o semestre letivo,    a área total 

construída que era de  6.517 m²  passará para   15.050 m², sendo 7.719 m² de área 

construída, contemplando   salas de aula, laboratórios, salas administrativas, sala de 

secretaria acadêmica, sala de coordenadoria de curso, salas de professores e sala 

de atendimento ao discente, sala para funcionamento do Centro Acadêmico, 

instalações para a diretoria, biblioteca, jardins, instalações sanitárias, áreas de 

convivência e amplo estacionamento - e 7.331 m² de área livre.   
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 Quadro 5: Estrutura da nova sede 

 

    ITEM DESCRIÇÃO m² 

 

  
 

 Qtd TÉRREO 
 1 BIBLIOTECA             472,54  

 1 LAB. INFORMÁICA             127,35  

 1 SALA TI               31,50  

 1 ALMOXARIFADO TI               14,90  

 1 DEPÓSITO INFORMÁTICA               14,90  

 3 COORDENAÇÃO DE CURSO               42,82  

 1 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA               12,80  

 1 SECRETARIA ACADÊMICA               61,21  

 1 PROCURADORIA               10,35  

 1 CONTADORIA               10,35  

 1 ATENDIMENTO ADM               10,35  

 1 GUARITA                 4,00  

 1 ADMINISTRADOR                 9,49  

 1 DIR. ADM/FINANCEIRO                10,52  

 1 DIR. ACADÊMICO               20,36  

 1 RECEPÇÃO ADMINISTRATIVA                21,71  

 1 PRESIDÊNCIA                15,57  

 1 PATRIMÔNIO                15,16  

 1 C.P.A/REUNIÕES               15,16  

 2 BANHEIROS ADM               12,32  

 4 SALAS DE AULA 63M²             252,00  

 1 SALA DE XEROX               63,00  

 1 ÁREA SERVIÇO TÉRREO               10,87  
 1 CANTINA               30,96  

 1 COZINHA               46,13  

 1 EQUIP. MANUTENÇÃO               19,44  

 1 DIRETÓRIO ACADÊMICO               15,16  

 1 RESERVATÓRIO ÁGUA               47,95  

 1 COPA SERVIDORES TÉRREO               13,70  
 1 BANHEIRO TÉRREO FEMININO               25,69  
 1 BANHEIRO TÉRREO MASCULINO               25,69  
 1 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO             324,00  
 Total Térreo          1.807,95  
 

        

QTD 
TÉRREO: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS E ADMISTRATIVAS  

 

1 

ATENDIMENTO JURÍDICO E 
ADMINISTRATIVO 

            127,35  

 1 NPJ  E NPA RECEPÇÃO                23,60  
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14.1 BIBLIOTECA 

 

A biblioteca constitui um ambiente para produção e atualização do conhecimento, 

dispondo de cabines individuais para estudos em grupos e espaço multimídia. O 

acervo geral da biblioteca totaliza 14.938 volumes e é organizado por meio da 

Classificação Decimal de Dewey – CDD. É atualizado de acordo com indicações 

feitas pelos(as) professores(as) e coordenadores(as) de curso. 

1 NPJ  E NPA   COORDENAÇÃO                25,95  

 1 NPJ  E NPA  SALA DE CONCILIAÇÃO1               12,71  

 1 NPJ  E NPA  SALA DE CONCILIAÇÃO2               12,71  

 1 NPJ  E NPA COPA                 5,64  

 2 NPJ  E NPA  BANHEIROS                 5,34  

 2 NPJ  E NPA  BANHEIROS EXTERNOS               15,26  

 Total Térreo Núcleo de Práticas Jurídicas             228,56  
 

    QTD 1º PISO 
 1 SALA DE APOIO TI                14,69  

 1 SALA DO PROFESSORES                36,00  

 26 SALAS DE AULA 63M²          1.638,00  

 1 BANHEIRO 1º PISO FEMININO               25,69  
 1 BANHEIRO 1º PISO MASCULINO               25,69  
 1 SALA COORD. PESQUISA/COM.               14,89  
 1 SALA TI AUXILIAR               12,97  
 2 BANHEIROS SERVIDOR 1º PISO               11,40  
 1 SALA DE APOIO PSICOSOCIAL               14,69  
 1 COPA SERVIDORES 1º PISO               13,70  
 Total 1º Piso          1.807,72  
 

    ÁREAS DE CIRCULAÇÃO 

 1 ESTACIONAMENTO FRENTE          1.999,90  

 1 ÁREA FUNDOS          7.331,00  

 Total Área de circulação        11.206,27  
 

    Total Geral         15.050,50  
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O acervo está totalmente informatizado, e permite consulta e reserva de maneira 

mais ágil. Seu acesso é livre, de modo a permitir o contato direto do(a) estudante 

com a obra desejada. Além disso, os(as) discentes são informados sobre as novas 

aquisições e estimulados para que desenvolvam a prática e o hábito da leitura, 

condição indispensável para a sua boa formação.  

Além disso, oferece serviços de cadastro de livros, periódicos e usuários, podendo 

esses itens serem incluídos, excluídos, alterados, consultados e listados. É possível 

também realizar o controle de empréstimo, devolução, reserva e extrativo. A 

consulta pode ser feita por título ou assunto/autor/editora. 

A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 21h30min, e aos sábados 

das 8h às 13 horas. Permite empréstimo domiciliar, conforme regulamento próprio 

(em anexo). A biblioteca está disponível para a comunidade realizar consultas e 

pesquisas. Destaca-se na nova sede o acesso e atendimento especial, conforme 

legislação, para cadeirantes. 

 

 

14.2 SALAS DE AULA 

 

A estrutura das salas de aula foi didaticamente planejada para o maior 

aproveitamento e conforto dos(as) educandos(as). É oferecido um ambiente 

construído especificamente para este fim, com: 

 

a) Ar-condicionado; 

b) Iluminação adequada; 

c) 1 aparelho de data-show (disponível para cada sala); 

d) 1 computador com sistema de som (disponível para cada sala); 

e) Espaço amplo que possibilita diversas formas de acomodação de carteiras 

para o desenvolvimento de dinâmicas e atividades em grupos. 
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14.3 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

O laboratório de informática é um local de apoio técnico às atividades de ensino e 

pesquisa ligadas à informática dentro da Instituição. É um espaço com 40 

computadores, aberto para utilização pelo público interno da Faculdade. A utilização 

da Internet é exclusivamente destinada às atividades de pesquisa e uso de correio 

eletrônico (e-mail). 

A Faceli disponibiliza, no website, um portal para que os(as) alunos(as) 

acompanhem seu rendimento acadêmico; nele podem ser acessadas notas de 

atividades e de avaliações, notícias da Instituição, fóruns, chats, histórico para 

simples conferência, entre outros. Está disponível também o formulário on-line para 

requerimentos diversos. 

Também é possível ter acesso rápido para consulta ao acervo da Biblioteca, com 

links para livros e revistas on-line e fazer download de materiais (apostilas, textos, 

atividades dirigidas) disponibilizados pelos(as) professores(as), e realizar renovação 

de matrícula, impressão da carteirinha de estudante, e outros.  

Atualmente, a Faceli conta com seguinte estrutura física: 

 
 
 
 

15. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 
 
15.1 PLANEJAMENTO 
 

O planejamento da organização curricular do curso de Pedagogia é o resultado da: 

reflexão sobre a concepção, perfil e objetivos em consonância com o que dispõe a 

Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais do Curso de Licenciatura em Pedagogia. Levou-se em consideração, 

ainda, a visão das características especiais do profissional que se pretende formar e 

as necessidades vocacionais da região. 

 

 

15.2 CURRÍCULO DO CURSO 
 

Com base na legislação em vigor, na missão e nos objetivos instituídos, o curso de 

Pedagogia da Faceli propõe um currículo com oferta de conteúdos de formação 

básica, de formação profissional, de estudos quantitativos, qualitativos, e de 

formação complementar. 

Para fins de enriquecimento cultural, aprofundamento e/ou atualização de 

conhecimentos específicos que complementem a formação acadêmica, o(a) aluno(a) 

regular da Faceli deverá cursar uma das disciplinas optativas previstas na matriz 

curricular de seu curso. 

No semestre em que está prevista a disciplina optativa, o colegiado de curso definirá 

qual das disciplinas será ofertada naquele período, levando em consideração as 

escolhas dos(as) alunos(as), em um prazo de até 30 (trinta) dias antes do início do 

semestre letivo. A disciplina escolhida será a que tiver maior aceitação, com anuência 

da Direção Acadêmica, observada a possibilidade da oferta pela Instituição. 

A disciplina optativa cursada será contabilizada no histórico escolar para efeito de 

comprovação de carga horária obrigatória. As disciplinas optativas estão previstas no 

quadro abaixo. 

Disciplinas Optativas 

Direitos da Criança e do Adolescente 

Leitura instrumental em Língua Inglesa 

Leitura instrumental em Língua Espanhola 

Orientação Educacional e Vocacional 

Educação a Distância 
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Quadro 3 – Disciplinas Optativas do Curso de Pedagogia. 
 
O ementário das disciplinas será apresentado no item 15.4. 

15.3 MATRIZ CURRICULAR 

Gênero e Diversidade 

1º PERIODO 
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Nº Disciplinas CH/Sem Ch/Smtr 

1 Atividades Práticas I 4 80 

2 Informática Aplicada à Educação 4 80 

3 Psicologia da Educação I 4 80 

4 História da Educação 4 80 

5 Língua Portuguesa I 4 80 

6 Literatura Infantojuvenil 2 40 

 Total 22 440 

7 Atividades Complementares - 25 

 TOTAL 465 

2º PERIODO 

Nº Disciplinas CH/Sem Ch/Smtr 

8 Atividades Práticas II 4 80 

9 História e Cultura Afro-Brasileira 2 40 

10 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 
Educação Infantil 

4 80 

11 Língua Portuguesa II 4 80 

12 Psicologia da Educação II 4 80 

13 Metodologia da Pesquisa Científica 4 80 

 Total 22 440 

14 Atividades Complementares - 25 

 TOTAL 465 

3º PERIODO 

Nº Disciplinas CH/Sem Ch/Smtr 

15 Alfabetização e Letramento I 4 80 

16 Atividades Práticas III 4 80 

17 Formação Continuada de Professores 2 40 

18 Didática 4 80 

19 Políticas Públicas da Educação 4 80 

20 Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 4 80 

 Total 22 440 

21 Atividades Complementares - 25 

 TOTAL 465 

4º PERIODO 

Nº Disciplinas CH/Sem Ch/Smtr 

22 Atividades Práticas IV 4 80 

23 Alfabetização e Letramento II 4 80 
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24 Educação Inclusiva 4 80 

25 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 4 80 

26 Língua Brasileira de Sinais – Libras 2 40 

27 Currículos e Programas de Ensino 4 80 

 Total 22 440 

28 Atividades Complementares - 25 

 TOTAL 465 

5º PERIODO 

Nº Disciplinas CH/Sem Ch/Smtr 

29 Bases Sócio-Filosóficas da Educação 4 80 

30 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Língua 
Portuguesa 

4 80 

31 Educação Psicomotora e Ludicidade 4 80 

32 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de 
Geografia 

4 80 

33 
Estudo dos Distúrbios da Fala, da Linguagem e da 
Aprendizagem 

2 40 

34 Atividades Práticas V 4 80 

 Total 22 440 

35 Estágio Curricular Supervisionado I  120 

36 Atividades Complementares - 25 

 TOTAL 585 

6º PERIODO 

Nº Disciplinas CH/Sem Ch/Smtr 

37 Educação de Jovens e Adultos 4 80 

38 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ciências 
Naturais 

4 80 

54 Cidadania e Sustentabilidade 4 80 

40 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de 
Educação Física 

4 80 

41 Produção de Materiais Didáticos 2 40 

42 Psicopedagogia 2 40 

 Total 20 400 

43 Estágio Curricular Supervisionado II - 120 

44 Atividades Complementares - 25 

 TOTAL 545 

7º PERIODO 

Nº Disciplinas CH/Sem Ch/Smtr 
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RESUMO 

1 Atividades Curriculares 3.400 

2 Estágio Supervisionado  4001 

3 Atividades Complementares 2002 

    

TOTAL GERAL 4.000 

Quadro 5 – Matriz Curricular do curso de Graduação em Pedagogia. 

(n.º hora aula / 60 min x 50 min = total horas + estágio + atividades complementares) = 3.400/60 

= 56,66 X 50 = 2.833 + 200 + 400 = 3.433 

                                            
1 O Estágio supervisionado é regulamentado através de regulamento específico; 
 
2 As atividades Complementares são reguladas através de regulamento específico; 
 

45 Fundamentos Teóricos e Metodológicos de História 4 80 

46 Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 4 80 

47 Estudos Multiculturais em Educação 4 80 

48 Tópicos Especiais I 2 40 

49 Optativa I 2 40 

50 Trabalho de Conclusão de Curso I 4 80 

 Total 20 400 

51 Estágio Curricular Supervisionado III - 80 

52 Atividades Complementares - 25 

 TOTAL 505 

8º PERIODO 

Nº Disciplinas CH/Sem Ch/Smtr 

53 Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico 4 80 

54 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de 
Matemática 

4 80 

55 Processos Educativos em Ambiente não Escolar 4 80 

56 Tópicos Especiais II 2 40 

57 Optativa II 2 40 

58 Trabalho de Conclusão de Curso II          8 80 

 Total 20 400 

59 Estágio Curricular Supervisionado IV  80 

60 Atividades Complementares - 25 

TOTAL 585 
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As Atividades Práticas I, II, III, IV e V que totalizam 400h serão ofertadas na seguinte 

estrutura:  

40h teoria e orientação (sala de aula); 

40h in loco; 

 

A disciplina de Atividades Práticas tem como objetivo o desenvolvimento de 

temáticas concernentes às questões que norteiam o cotidiano escolar no processo 

de ensino e aprendizagem no que diz respeito a aproximação da teoria à prática. 

 

Com vistas às mudanças exigidas pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica que intende uma formação mais integrada no sentido de teoria e 

prática, conteúdo e metodologia, universidade e escola, ensino ideal e desempenho 

real, vimos, por meio deste, apresentar a disciplina de Atividades Práticas com um 

total de 80h, sendo 40h desenvolvidas a partir de atividades teóricas, em sala de 

aula e 40h de atividades práticas in loco, a partir das orientações e estudos em sal. 

 

As 40h de atividades teóricas em sala de aula propõem uma reflexão teórica acerca 

dos estudos pertinentes ao embasamento da atuação do professor em sua carreira 

profissional que venha contribuir, de forma eficiente e eficaz, para o seu trabalho. 

 

As 40h de atividades práticas in loco visam uma aproximação dos estudos e 

discussões obtidas na sala de aula com a realidade bem como com a diversidade de 

experiência assegurada pela articulação entre teoria e prática. 

 

Assim, a partir da reflexão crítica de mundo, é possível que o aluno compreenda, de 

forma mais significativa, a relação teórico-prática e as possibilidades de 

aproximação e ampliação da cultura e do conhecimento para a formação humana e 

como sujeito social, cuja carreira seja moldada na atitude de ação-reflexão-ação de 

que fala Paulo Freire. 
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15.4 EMENTÁRIO DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 
 

PRIMEIRO PERÍODO 
 

 

 

Atividades Práticas I 

Informática Aplicada à Educação  

Psicologia da Educação I 

História da Educação 

Língua Portuguesa I 

Literatura Infantojuvenil 
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ATIVIDADES PRÁTICAS I 

 

EMENTA 

 

Estudo do cotidiano escolar in-loco. Reflexão e crítica do processo educativo. 

Vinculação entre teoria e prática. Atividades interdisciplinares. Prática pedagógica 

com ferramentas tecnológicas. Jogos pedagógicos para a aprendizagem. Prática de 

leitura de textos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ANTUNES, Celso. O cotidiano escolar através de caso. Petrópolis-RJ:Vozes, 

2013. 

LIMA, E. S. Desenvolvimento e aprendizagem na escola. São Paulo: Sobradinho,  

2012.  

TELLES, Marcos; MARCUSSO, Nivaldo; WAAL, Paula de. Tecnologia da sala de 

aula. Pinhais-PR: Editora Melo, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Ministério 

da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.  Brasília: 

MEC/SEF, 1998. 3v.: il. 

CUNHA, Úrsula N. de S. Letramento escolar e cotidiano. Jundiaí-SP: Paco 

Editorial, 2014. 

MACHADO, José R. M. NUNES, Marcus V. da S. 250 jogos lúdicos – para brincar 

como nossos pais brincavam. Rio de Janeiro: Wak, 2011. 

 

http://pesquisa.livrariacultura.com.br/busca.php?q=ANTUNES,+CELSO
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INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 

EMENTA 

 

Noções de informática e da informática aplicada à educação. Importância do uso dos 

recursos tecnológicos na educação do século XXI. Ambiente de Sistemas 

Operacionais. Internet. Noções de redes de computadores. As redes de 

computadores na escola. Noções de bancos de dados. Introdução às tecnologias 

educacionais. Softwares educacionais em sala de aula. Recursos e ferramentas 

didáticas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BARRETO, Flavio C. Informática descomplicada para educação. Aplicações 

práticas para sala de aula. São Paulo: Érica, 2014. 

TAJRA, Sanmya F. Informática na educação – novas ferramentas pedagógicas 

para o professor na atualidade. São Paulo: Érica, 2012. 

TELLES, Marcos; MARCUSSO, Nivaldo; WAAL, Paula de. Tecnologia da sala de 

aula. Pinhais-PR: Editora Melo, 2011. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ENGLANDER, I. A Arquitetura hardware computacional, software de sistema e 

comunicação em rede: Uma abordagem da tecnologia da informação. Rio de 

Janeiro :LTC, 2011. 

MORAN, José M.; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda A. Novas 

Tecnologias e mediação pedagógica. Campinas-SP: Papirus, 2013. 

http://pesquisa.livrariacultura.com.br/busca.php?q=BARRETO,+FLAVIO+CHAME
http://pesquisa.livrariacultura.com.br/busca.php?q=TAJRA,+SANMYA+FEITOSA
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SILBERSCHATZ, A. Fundamentos de sistemas operacionais. 8.ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

 

 

EMENTA 

 

Introdução à Psicologia.  Psicologia da Educação e Psicologia Escolar: 

possibilidades e desafios. A escola como instrumento ideológico e cultural: controle 

cultural e relações de poder. Psicologia e Educação temas contemporâneos: 

fracasso escolar, indisciplina, saúde do trabalhador, violência, família. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologia: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CARRETERO, Mario (org.); CASTORINA, José A. (org.); SALVATERRA, Alexandre 

(trad.). Desenvolvimento cognitivo e educação – processos do conhecimento e 

conteúdos específicos. V.2. Porto Alegre: Penso – Artmed, 2014.   

OSTI, Andreia. Dificuldade de aprendizagem, afetividade e representações 

sociais. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

DEL PRETTE, Zilda. (org.). Psicologia escolar e educacional – saúde e qualidade 

de vida. Campinas-SP: Alínea, 2012. 

LA TAILLE, Y. de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky, 

Wallon - teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 2011. 

MARINI, Elaine. Psicologia escolar – uma reflexão sobre a educação. São Paulo: 

Vetor, 2012. 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

EMENTA 

 

História da Educação Antiga. Educação greco-romana. Educação medieval. 

Educação humanista-renascentista. História do Brasil. História da Educação no 

Brasil nos períodos colonial, imperial e republicano. Educação brasileira 

contemporânea. Educação na modernidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CARVALHO, Luciana B. de O. B. de; CARVALHO, Carlos H. de. Lugar da 

educação na modernidade luso-brasileira do final do século XIX e início do 

século XX. Campinas-SP: Alínea, 2012. 

GUIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação brasileira. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

SAVIANI, Demerval. Aberturas para a história da educação. Campinas SP: 

Autores Associados, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CHAVES, Miriam W. A história da educação em debate – estudos comparados, 

profissão docente, infância, família e igreja. Rio de Janeiro: Mauad, 2012. 

FRANCISCO FILHO, Geraldo. A educação brasileira no contexto histórico. 

Campinas-SP: Alínea, 2014. 

PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. História da educação – de Confúcio a Paulo 

Freire. São Paulo: Contexto, 2012. 
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LÍNGUA PORTUGUESA I 

 

 

EMENTA 

 

Língua, linguagem e fala. Elementos essenciais do processo de comunicação. 

Funções da linguagem. Modalidades e variedades linguísticas. Vocabulário e 

significação das palavras. Separação silábica, encontros vocálicos, consonantais e 

dígrafos. Acentuação gráfica e crase. Grafia das palavras, emprego do hífen, causas 

fonéticas de alguns erros de português. Problemas frequentes no uso da linguagem 

verbal. Emprego de pronomes. Concordância nominal e verbal. Pontuação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CALANZANI, José J. Manual prático de língua portuguesa. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2012. 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna – aprenda a escrever 

aprendendo a pensar. São Paulo: FGV, 2010. 

SCHOCAIR, Nelson M. Gramática moderna da língua portuguesa. Niterói-RJ: 

Ímpetus, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

AZEREDO, J.C. de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Publifolha Editora, 2010. 

LIMA, A. O. Interpretação de textos – aprenda fazendo. Rio de Janeiro: Campus, 

2011. 

TERRA, E. Curso prático de gramática. 6 ed. São Paulo: Scipione, 2011.  
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LITERATURA INFANTOJUVENIL  

 

 

EMENTA 

 

Literatura Infantojuvenil: conceito, caracterização e aspectos teóricos. História da 

Literatura Infantojuvenil. Tipologia das histórias infantojuvenis. Principais autores 

brasileiros da literatura Infantojuvenil. Literatura Infantojuvenil e prática pedagógica. 

O professor como contador de histórias.  

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

LAURITI, Thiago (org.). Literatura infantil e juvenil e suas múltiplas abordagens. 

Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2013. Col. Pedagogia de A a Z. v. 7. 

MARTINS, Georgina (org.); SANTOS, Leonor W. dos. (org.); GENS, Rosa. 

Literatura infantil e juvenil na prática docente. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

2010. 

SOUZA, Ana A. A. de. Literatura infantil na escola: a leitura em sala de aula. 

Campinas-SP: Editores Associados, 2010. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ARROYO, Leonardo. Literatura infantil brasileira. São Paulo: UNESP, 2011. 

SANTOS, Fábio C. dos; MORAES, Fabiano. Alfabetizar letrando com a literatura 

infantil. São Paulo: Cortez, 2013. 
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SILVA, Cleber F. da; CAGNETI, Sueli de S. Literatura infantil juvenil: diálogos 

Brasil-África. Belo Horizonte-MG: Autêntica, 2013. 

 

 

 

SEGUNDO PERÍODO 
 

 

 

Atividades Práticas II 

História e Cultura  Afro-Brasileiras 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 

Língua Portuguesa II 

Psicologia da Educação II 

Metodologia da Pesquisa Científica 

 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS II 

 

 

EMENTA 

 

Estudo do cotidiano escolar in-loco. Reflexão e crítica do processo educativo. 

Vinculação entre teoria e prática. Atividades interdisciplinares. Práticas pedagógicas 

com mídias e manifestações culturais (filmes, música, teatro, dança). Prática de 

gêneros textuais variados. Práticas de desenvolvimento e de aprendizagem: 

psicomotor, emocional e social. Pesquisas sociais e pedagógicas. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CAVALCANTI, Julmário de O. Adágios, ditados, loas, tiradas, provérbios 

populares e outros vocábulos. Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2013. 

FRANCO, M. A. R. S. Pedagogia e prática docente. São Paulo: Cortez, 2012. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 50. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ALMEIDA, Geraldo P. de. Práticas psicomotoras para sala de aula. Rio de 

Janeiro: Wak, 2011. 

MARCUSCHI, Beth. (org.); REINALDO, Maria A. (org.); DIONÍSIO, Ângela. Gêneros 

textuais – práticas de pesquisa e práticas de ensino. Pernambuco-CE: PPGL-

UFPE, 2012 

MIRANDA, Simão de. Oficina de ludicidade na escola. Campinas-SP: Papirus, 

2013. 

 

HISTÓRIA E CULTURA  AFRO-BRASILEIRAS 

 

 

EMENTA 

 

História da África e a escravidão. Negros no Brasil. Legislação e políticas 

afirmativas. Educação antirracista. Relações étnico-raciais. Cultura afro-brasileira na 

escola. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRASILEIRO, Jeremias. Cultura afro-brasileira na escola – o congado em sala de 

aula. São Paulo: Ícone, 2010. 

RIBEIRO, Ana P. A (org.); GONÇALVES, Maria A. R. (org.). História e cultura 

africana e afro-brasileira na escola. São Paulo: Outras Letras, 2013. 

SILVERIO, Valter R. (org.); MATTIOLI, Érica A. K. (org.); MADEIRA, Thaís F. L. 

(org.). Relações étnico-raciais. V. 1. São Carlos-SP: EDUFSCAR, 2013. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo 

Negro Edições, 2011. Coleção Consciência em Debate. 

FONSECA, Dagoberto J. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à 

brasileira. Selo Negro Edições, 2010. 

MELO, Elisabete. História da África e afro-brasileira – em busca de nossas 

origens. São Paulo: Selo Negro Edições, 2010. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

EMENTA 

 

Concepções de infância: base histórica, biológica, psicológica, antropológica e 

sociológica. Historicidade da Educação Infantil no Brasil: políticas públicas para a 

infância e Educação Infantil. O currículo e a prática pedagógica na Educação Infantil. 

Relação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. O direito da criança à 

educação infantil. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CUNHA, Susana R. V. da et al. O dia a dia na educação infantil. Porto Alegre-RS: 

Mediação, 2012. 

KRAMER, Sônia (org.); NUNES, Maria F. (org.); CARVALHO, Maria C. Educação 

Infantil – formação e responsabilidade. Campinas-SP: Papirus, 2013. 

OLIVEIRA, Zilma R. (org.). O trabalho do professor na educação infantil. São 

Paulo: Bitura, 2014. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática 

educativa. 43 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

LEITE FILHO, Aristeo G. História da educação infantil – Heloísa Marinho – uma 

tradição esquecida. Petrópolis-RJ: DP ET ALII, 2011. 

NASCIMENTO, Anelise M. do. (org.). Educação infantil e ensino fundamental – 

contextos, práticas e pesquisa. Rio de Janeiro: Nau, 2011. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA II 

 

 

EMENTA 

 

Fatores de produção do sentido do texto. Domínios discursivos e gêneros textuais. 

Tipologia textual: natureza, organização e marcas linguísticas dos textos descritivo, 

narrativo, injuntivo e dissertativo (argumentativo e expositivo); estratégias para a 

produção de textos. Resumo e resenha. Leitura, interpretação e análise de 

provérbios, fábulas e outros gêneros. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAVALCANTI, Julmário de O. Adágios, ditados, loas, tiradas, provérbios 

populares e outros vocábulos. Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2013. 

LIMA, A. O. Interpretação de textos – aprenda fazendo. Rio de Janeiro: Campus, 

2011. 

MARCUSCHI, Beth. (org.); REINALDO, Maria A. (org.); DIONÍSIO, Ângela. Gêneros 

textuais – práticas de pesquisa e práticas de ensino. Pernambuco-CE: PPGL-

UFPE, 2012 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

KARWOSKI, Acir M.; BRITO, Karin S.; GAYDEZKA, Beatriz. Gêneros textuais – 

reflexões e ensino. São Paulo: Parábola, 2011.  
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ROIPHE, A. FERNÁNDEZ, M. A. Gêneros Textuais - teoria e prática nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Rio de Janeiro: Rovelle, 2011. 

TERRA, E. Curso prático de gramática. 6 ed. São Paulo: Scipione, 2011.  

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

 

 

EMENTA 

 

Perspectivas teóricas do Processo Ensino-Aprendizagem: contribuições da 

Psicologia. Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem: psicomotor, 

emocional e social. Dificuldade de aprendizagem e os mitos do fracasso escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CARRETERO, Mario (org.); CASTORINA, José A. (org.); SALVATERRA, Alexandre 

(trad.). Desenvolvimento cognitivo e educação – processos do conhecimento e 

conteúdos específicos. V.2. Porto Alegre: Penso – Artmed, 2014.   

DEL PRETTE, Zilda. (org.). Psicologia escolar e educacional – saúde e qualidade 

de vida. Campinas-SP: Alínea, 2012. 

MARINI, Elaine. Psicologia escolar – uma reflexão sobre a educação. São Paulo: 

Vetor, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologia: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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GUZZO, Raquel S. L. Psicologia Escolar: identificando e superando barreiras. 

Campinas: Átomo e Alínea, 2011. 

OSTI, Andreia. Dificuldade de aprendizagem, afetividade e representações 

sociais. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2012. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 

EMENTA 

 

Ciência. Conhecimento. Pesquisa. Métodos e técnicas para pesquisas. Tipos de 

pesquisa. Projeto de pesquisa. Normas da ABNT. Resumos, resenhas, monografias 

e projetos. Apresentação de trabalhos acadêmicos. O processo de investigação 

científica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BASTOS, Cleverson L.; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 2011. 

DIAS, D. de S. Como escrever uma monografia - manual de elaboração com 

exemplos e exercício. São Paulo: Atlas, 2010. 

PEREIRA, J. M. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CELSO, F.J. Guia do trabalho científico - do projeto à redação final - monografia, 

dissertação e tese. São Paulo: Contexto, 2011. 

RUIZ, João A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo: 

Atlas, 2011.  

SANTOS, J. A. Metodologia científica. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

 

 

 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 
 

 

 

 

Alfabetização e Letramento I 

Atividades Práticas III 

Formação Continuada de Professores 

Didática 

Políticas Públicas da Educação 

Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 

 

 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 

EMENTA 
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Teóricos e teorias do letramento. Alfabetização, leitura e linguagem. A alfabetização 

no contexto histórico. Sujeitos da alfabetização. Linguagem didática da 

alfabetização. Leitura e linguagem. O desenvolvimento da leitura no Brasil. Interação 

de leitura no contexto social. O prazer da leitura. Produção textual e letramento. A 

evolução da escrita. A prática pedagógica na produção textual. Escrita de textos na 

educação infantil. A importância da escrita.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ANDRADE, Maria E. B. de. Alfabetização e letramento. Jundiaí-SP: Paco, 2011. 

FARACO, Carlos A. Linguagem escrita e alfabetização. São Paulo: Contexto, 

2012. 

ZACCUR, Edwiges. Alfabetização e letramento. Rio de Janeiro: Rovelle, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. 25 ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

_______________. Com todas as letras. 16 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. 15 ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS III 

 

 

EMENTA 

 

Estudo do cotidiano escolar in-loco. Reflexão e crítica do processo educativo. 

Vinculação entre teoria e prática. Atividades interdisciplinares. Métodos práticos de 

alfabetização e letramento. Prática didática, planejamento e avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ANDRADE, Maria E. B. de. Alfabetização e letramento. Jundiaí-SP: Paco, 2011. 

FARACO, Carlos A. Linguagem escrita e alfabetização. São Paulo: Contexto, 

2012. 

FONTOURA, Helena A. da; PIERRO, Gianini M. de; CHAVES, Iduína, M. B. 

Didática – do ofício e da arte de ensinar. Niterói-RJ: Intertexto, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. 25 ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

MENEGOLLA, Maximiliano. Didática – aprender a ensinar. Ipiranga-SP: Loyola, 

2013.TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. 15 ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

 

EMENTA 

 

Formação de professores: concepções e tendências. Formação inicial e continuada: 

contextualização, movimentos e propostas. Desenvolvimento profissional: modelos e 

processos. Tendências da pesquisa na formação docente. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CARVALHO. Anna M. P. de. Formação de professores - múltiplos enfoques. São 

Paulo: Sarandi, 2011. 

DALBEN, Ângela I. L. de F. (org.); GOMES, Maria de F. C. (org.). Formação 

continuada de docentes da educação básica – construindo parcerias. Belo 

Horizonte-MG, 2011. 
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MARQUES, Glaucia F. C. (org.); MARTINS, Elita B. de A. (org.); CALDERANOS, 

Maria da A. (org.). Formação continuada e pesquisa colaborativa – tecendo 

relações entre universidade e escola. Juiz de Fora-MG: UFJF, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ALVES, Nilda. (org.). Formação de professores – pensar e fazer. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

IMBERNON, Francisco. Formação permanente do professor – novas tendências. 

São Paulo: Cortez, 2009. 

____________________. Inovar o ensino e a aprendizagem na universidade. 

v.40. São Paulo: Cortez, 2012. Col. Questões da Nossa Época. 

 

 

 

 

 

DIDÁTICA 

 

 

EMENTA 

 

Pedagogia, didática e educação. Características da didática. O papel da didática na 

formação de educadores. Fundamentos da prática docente: tendências 

pedagógicas. Relação professor-aluno. O planejamento da ação didática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CANDAU, Vera M. A didática em questão. Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 

MARTINS, Pura L. O. Didática. Curitiba-PR: IBPEX, 2012. 

MENEGOLLA, Maximiliano. Didática – aprender a ensinar. Ipiranga-SP: Loyola, 

2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ANTUNES, Celso. Língua portuguesa e didática. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 

FONTOURA, Helena A. da; PIERRO, Gianini M. de; CHAVES, Iduína, M. B. 

Didática – do ofício e da arte de ensinar. Niterói-RJ: Intertexto, 2011. 

MALHEIROS, Bruno T. Didática geral. São Paulo: LTC, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 

 

 

EMENTA 

 

Legislação educacional: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Plano Nacional de Educação. Políticas Educacionais no 

contexto das políticas públicas de estado. O Sistema Educacional Brasileiro. 

Políticas Públicas para a Educação Básica.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GOUVEIA, Andrea B. (org.); SOUZA, Ângelo R. (org.); TAVARES, Tais M. (org.). 

Políticas educacionais – conceitos e debates. Curitiba: Appris, 2013. 
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NOGUEIRA, Ione da S. C.; FONTOURA, Valdeci.  Políticas públicas para a 

educação no Brasil. Curitiba-PR: CRV, 2012. 

OLIVEIRA, Maria E. N. (org.) Gestão escolar e políticas públicas educacionais – 

um embate entre o prescrito e o oral. Curitiba: Appris, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COSTA, Denise S. Direito fundamental à educação, democracia e 

desenvolvimento sustentável. Belo Horizonte-MG: Fórum, 2011. 

CRUZ, Priscila (org); MONTEIRO Luciano (org). Anuário brasileiro da educação 

básica. São Paulo: Moderna, 2014. 

CUNHA, Célio da (org.); SILVA , Maria A. da. Pensamento pedagógico e políticas 

de educação. Brasília-DF: Liber, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

EMENTA 

 

O planejamento na tarefa educativa: conceitos e características. Tipos e finalidade 

do planejamento. Distinção entre planejamento e plano. Tipos de planos e estrutura 

do plano de ensino e de aula. Processo de avaliação: teoria e prática. Técnicas e 

instrumentos de avaliação da aprendizagem: características, construção, validade e 

aplicação. Avaliação como reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

Taxionomia de Bloom. A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb).  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FERNANDES, Domingos. Avaliação em educação. Pinhais-PR: Melo, 2011. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar – estudos e 

proposições. São Paulo: Cortez, 2011. 

___________________. Avaliação da aprendizagem – componente do ato 

pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ÁVILA, Ivany S. et al. Planejamento, práticas e projetos pedagógicos na 

educação infantil. Porto Alegre-RS: Mediação, 2012. 

DALCORSO, Cláudia Z. O planejamento estratégico. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 

2012. 

OLIVEIRA, Vera B. de (org.); BOSSA, Nadia A. (org.). Avaliação psicopedagógica 

da criança de 0 a 6 anos.  Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 

 

 

 

 

QUARTO PERÍODO 
 

Alfabetização e Letramento II  

Atividades Práticas IV 

Educação Inclusiva 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 

Língua Brasileira de Sinais-Libras 

Currículo e Programa de Ensino 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO II 

 

 

EMENTA 

 

Linguagem, sociedade, cultura, discurso e ensino de língua. Alfabetização e 

letramento. Concepções teóricas de aquisição e desenvolvimento da linguagem 

escrita. Práticas linguístico-discursivas e formação do leitor e do escritor. Literatura e 

alfabetização. Letramento e avaliação na prática pedagógica interdisciplinar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 

2013. 

FÁVERO, Leonor L.; ANDRADE, Maria L. C. V. O.; AQUINO, Zilda G. O. Oralidade 

e escrita – perspectiva para o ensino de língua materna. São Paulo: Cortez, 2012. 

SOUZA, José A. de (org.); PAES, Ademilson B. (org.); ARAUJO, Elson l. de (org.). 

Educação, linguagem e sociedade. Curitiba-PR: CRV, 2012. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, Maria E. B. de. Alfabetização e letramento. Jundiaí-SP: Paco, 2011. 

FARACO, Carlos A. Linguagem escrita e alfabetização. São Paulo: Contexto, 

2012. 

ZACCUR, Edwiges. Alfabetização e letramento. Rio de Janeiro: Rovelle, 2011. 

 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS IV 

 

 

EMENTA 
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Estudo do cotidiano escolar in-loco. Reflexão e crítica do processo educativo. 

Vinculação entre teoria e prática. Métodos práticos de alfabetização e letramento. 

Projetos pedagógicos de inclusão social. Prática de ludicidade e psicomotricidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FRANCO, M. A. R. S. Pedagogia e prática docente. São Paulo: Cortez, 2012. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 50. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

ALMEIDA, Geraldo P. de. Práticas psicomotoras para sala de aula. Rio de 

Janeiro: Wak, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 25 ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

MIRANDA, Simão de. Oficina de ludicidade na escola. Campinas-SP: Papirus, 

2013. 

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. 15 ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

EMENTA 

 

Histórico sobre a Educação Especial e sua relação com a Educação Inclusiva. 

Desenvolvimento histórico e filosófico da necessidade da inclusão social. Conceitos 

de Estigma, Inclusão Social, Educação Especial e Educação Inclusiva. Os processos 

de implementação da educação inclusiva no sistema escolar.  A dinâmica da 

inclusão no cotidiano da sala de aula. Declaração de Salamanca. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ACIEM, Tânia M. (org.). Educação inclusiva – aspectos político-sociais e práticos. 

Jundiaí-SP: Paco, 2013. 

RAMOS, Rossana. Inclusão na prática – estratégias para a educação inclusiva. 

São Paulo: Summus, 2012. 

ROZEK, Marlene. Educação inclusiva – políticas, pesquisa e formação. Porto 

Alegre-RS: EDIPUCRS, 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

LIMA, Priscila A. Educação inclusiva – indagações e ações nas áreas – da 

educação e da saúde. São Paulo: Avercamp, 2010. 

PORTO, Marcelo D.; OLIVEIRA, Márcia D. M. de. Educação inclusiva 

– concepções e práticas na perspectiva de professores. Brasília-DF, 2010. 

VICTOR, Sônia L. (org.); CHICON, José F. (org.); DRAGO, Rogério. Educação 

especial e educação inclusiva. Araraquara-SP: Junqueira & Marin, 2011. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE ARTES 

 

 

EMENTA 

 

Propostas contemporâneas para o ensino da Arte (fazer, apreciar, refletir). Estudos 

rítmicos do gesto e sua relação com conceitos musicais. Estudos dos fundamentos 

técnicos das artes cênicas (teatro, dança, música) no ensino e na prática da 

Pedagogia. 

 

http://pesquisa.livrariacultura.com.br/busca.php?q=EDIPUCRS%20-%20PUC%20RS
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC / SEF, 

1998. 

CONDE, Cecília; DIDIER, Adriana R.; NOGUEIRA, Marcos. Sons e expressões – a 

música na educação básica. Rio de Janeiro: Rovelle, 2013.  

OCVIRK, Otto G. et al. Fundamentos metodológicos de arte – teoria e prática. 

Porto Alegre: Bookman Companhia, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ILARI, Beatriz (org.); BROOCK, Angelita (org.). Música e educação infantil. 

Campinas-SP: Papirus, 2013.  

PARRAMON. Fundamentos do desenho artístico – aula de desenho. São Paulo: 

Martins Fontes, 2014. 

RHODEN, Sandra et al. Artes visuais, dança, música e teatro – práticas 

pedagógicas e colaboradores docentes. Porto Alegre-RS: Edelbra, 2013. 

 

 

 

 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

 

 

EMENTA 

 

História e fundamentos da educação de surdos. Cultura e educação de surdos. 

Introdução à linguística de Libras. Gramática e aquisição lexical básico de Libras em 

contextos dialógicos. O surdo como sujeito sócio-histórico. Vocabulários e léxicos: 
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prática da conversação. Produção e compreensão de Libras e uso do espaço de 

sinalização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRANDÃO, Flávia. Dicionário ilustrado de libras – língua brasileira de sinais. São 

Paulo: Global, 2011. 

FALCÃO, Luiz A. Surdez, cognição visual e libras – estabelecendo novos 

diálogos. São Paulo: Luiz Alberico, 2012. 

PEREIRA, Maria C. da C. Libras – conhecimento além dos sinais. São Paulo: 

Pearson, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARMOZINE, Michelle M.; NORONHA, Samanta C. C. Surdez e libras – 

conhecimento em suas mãos. São Paulo: Hub Editorial, 2012. 

GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez – sobre ensinar e aprender libras. Ipiranga- 

SP, Parábola, 2012. 

STREIECHEN, Eliziane M. Libras – aprender está em suas mãos. Curitiba-PR: 

CRV, 2013.  

 

 

 

 

 

CURRÍCULOS E PROGRAMAS DE ENSINO 

 

 

EMENTA 

 

Fundamentos históricos, teóricos e legais do currículo escolar. Currículos e 

programas no Brasil: histórico, legislação e perspectivas futuras. Tipologias de 
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currículo e relações com a prática educativa. Cultura popular e Pedagogia Crítica: a 

vida cotidiana como base para o conhecimento curricular. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

TADEU, Tomaz (org.); MOREIRA, Antônio F. B. Currículo, cultura e sociedade. 

São Paulo: Cortez, 2011. 

TEIXEIRA, Célia R.; SILVA Célia V. da. Currículo escolar. Jundiaí-SP: Paco 

editorial, 2014. 

TORRES SANTOMÉ, Jurjo. Currículo escolar e justiça social – o cavalo de troia 

da educação. Porto Alegre: Penso – Artmed, 2013.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GENTIL, Heloisa S. (org.); MICHELS, Maria H. (org.). Práticas pedagógicas – 

política, currículo e espaço escolar. Araraquara-SP: Junqueira & Marin, 2011. 

MACEDO, Roberto S. Atos de currículo e autonomia pedagógica. Petrópolis-RJ, 

Vozes, 2013. 

PACHECO, José A. (org.); OLIVEIRA, Maria R. N. S. Currículo, didática e 

formação de professores. Campinas-SP: Papirus, 2013. 

 

 

 

 

 

 

QUINTO PERÍODO 
 

 

 

Bases Sócio-Filosóficos da Educação 
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Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Língua Portuguesa 

Educação Psicomotora e Ludicidade 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Geografia 

Estudo dos Distúrbios da Fala, da Linguagem e da Aprendizagem 

Atividades Práticas V 

 

 

BASES SÓCIO-FILOSÓFICAS DA EDUCAÇÃO 

 

 

EMENTA 

 

O conhecimento sociológico e sua aplicação na educação. As teorias sociológicas 

da educação. A importância da Sociologia da Educação na formação do educador. 

Contribuições da Sociologia Clássica de Marx, Durkheim e Weber para a análise da 

Educação. A crise do capital e a educação. Estudo da abordagem sociológica 

desenvolvida por Bourdieu para a análise dos fenômenos culturais e educacionais 

contemporâneos. Filosofia Antiga: as origens. O período Clássico. Educação e 

Filosofia: concepção de homem. Epistemologia. Educação e pedagogia. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 11 ed. São Paulo: Ática, 2012. 

DURKHEIM, Emile. MATOUSEK, Stephania (trad.). Educação e sociologia. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 

MARQUES. Sílvia. Sociologia da educação. São Paulo: LTC, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CASTRO, Susana de; JR. GHIRALDELLI, Paulo. A nova filosofia da educação. 

Barueri-SP: Manole, 2014. 
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LUCKESI, Cipriano C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 2011. 

PILETTI, Nelson; PRAXEDES, Walter. Sociologia da educação – do positivismo 

aos estudos culturais. São Paulo: Ática, 2010. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

EMENTA 

 

Teorias do desenvolvimento da linguagem. Fundamentos sociolinguísticos e  

psicolinguísticos. A linguagem na escola. Os PCNs de Língua Portuguesa nos anos 

iniciais do ensino fundamental. O processo ensino-aprendizagem da Língua 

Portuguesa. Interação verbal na aprendizagem. O processo de leitura e de produção 

textual.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ANDALO, Adriane. Prática de ensino em língua portuguesa. Campinas-SP: FTD, 

2010. 

ANTUNES, Celso. Língua portuguesa e didática. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ELIAS, Vanda M. Ensino de língua portuguesa – oralidade, escrita e leitura. São 

Paulo: Contexto, 2011. 
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FERREIRA, Lucelena; SANGENIS, Anabelle L. C. C. Didática e prática de ensino 

de língua portuguesa e literatura – desafios para o século XXI.  

RITER, Caio. A formação do leitor literário em casa e na escola. São Paulo: 

Biruta, 2010. 

 

 

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA E LUDICIDADE 

 

 

EMENTA 

 

História da Psicomotricidade: origem, conceitos e definições. Conteúdo 

epistemológico da psicomotricidade. Filogênese, ontogênese e retrogênese do ser 

humano. Etapas do desenvolvimento humano. A linguagem corporal e as relações 

culturais. A ludicidade na formação humana e na educação escolar básica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALMEIDA, Geraldo P. de. Práticas psicomotoras para sala de aula. Rio de 

Janeiro: Wak, 2011. 

MIRANDA, Simão de. Oficina de ludicidade na escola. Campinas-SP: Papirus, 

2013. 

PEREIRA, Lúcia H. P. Bioexpressão – corpo, movimento, ludicidade. Curitiba-PR: 

CRV, 2011. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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LOVISARO, Martha. A psicomotricidade aplicada na escola. Rio de Janeiro: Wak, 

2011. 

MACHADO, José R. M. NUNES, Marcus V. da S. 100 jogos psicomotores – uma 

prática relacional na escola. Rio de Janeiro: Wak, 2011. 

 

_______________________________________. 250 jogos lúdicos – para brincar 

como nossos pais brincavam. Rio de Janeiro: Wak, 2011. 

 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE GEOGRAFIA 

 

 

EMENTA 

 

Propostas curriculares de geografia nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Programa de geografia no sistema de ensino do Espírito Santo. Estratégias e 

técnicas de ensino, materiais auxiliares e seu uso. Construção de materiais pelos 

alunos. Livro didático no ensino de geografia. PCNs de geografia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FANTIN, Maria Eneida. Metodologia do ensino de geografia. Curitiba-PR: IBPEX, 

2010. 

VESENTINI, José W. Ensino de geografia no século XXI. Campinas-SP: Papirus, 

2010. 

TONINI, Ivaine M. (org.). O ensino de geografia – suas composições curriculares. 

Porto Alegre-RS: Mediação, 2014. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ANTUNES, Celso. Geografia e didática. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 

EDITORA CRV. Geografia ensino e pesquisa. Curitiba-PR: CRV, 2012. 

STEFANELLO, Ana C. Didática e avaliação da aprendizagem no ensino de 

geografia. v.2. Curitiba-PR: IBEPEX, 2011. Col. Metodologia do ensino de história e 

geografia.  

 

 

DISTÚRBIOS DA FALA, DA LINGUAGEM E DA APRENDIZAGEM 

 

 

EMENTA 

 

Distúrbios da fala: dislalia, apraxia, disartria, risonalia, gagueira. Distúrbios da 

linguagem: discalculia, afasia. Distúrbios da aprendizagem: dislexia, disfrafia. 

Estratégias pedagógicas de intervenção. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

HASSON, Marjorie B. Courvoisier; MACEDO, Jussara E. Estimulação da 

linguagem e da memória – treinamento prático. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 

JAKUBOVICZ, Regina; LEME, Mariana P. Exercícios de linguagem. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2012. 

MURDOCH, Bruce E. Desenvolvimento da fala e distúrbios da linguagem – uma 

abordagem neuroanatômica e neurológica funcional. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

OSTI, Andreia. Dificuldade de aprendizagem, afetividade e representações 

sociais. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2012. 

SAMPAIO, Simaia. Atividades corretivas de leitura e escrita – guia prático para 

disléxicos e pré-escolares. Rio de Janeiro: Wak, 2012. 
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TERÇAROLLI, Telma de F. Uma letra pode mudar tudo.  Rio de Janeiro: Revinter, 

2014. 

 
 

ATIVIDADES PRÁTICAS V 

 

 

EMENTA 

Estudo do cotidiano escolar in-loco. Reflexão e crítica do processo educativo. 

Vinculação entre a teoria e prática. Rotina educativa. Análise de métodos e técnicas 

de ensino. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FRANCO, M. A. R. S. Pedagogia e prática docente. São Paulo: Cortez, 2012. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 50. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

ALMEIDA, Geraldo P. de. Práticas psicomotoras para sala de aula. Rio de 

Janeiro: Wak, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 25 ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

MIRANDA, Simão de. Oficina de ludicidade na escola. Campinas-SP: Papirus, 

2013. 

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. 15 ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 
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SEXTO PERÍODO 
 

 

 

Educação de Jovens e Adultos 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ciências Naturais 

Cidadania e Sustentabilidade 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Educação Física 

Produção de Materiais Didáticos 

Psicopedagogia 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

EMENTA 

 

O histórico da EJA no Brasil a partir da década de 30 até os dias atuais. Educação 

de jovens e adultos:  função social e suas implicações didáticas. A oferta de EJA e 

seus sujeitos. Referencial legal e organização dos cursos de EJA. Currículo e 

construção de alternativas didáticas para a Educação de Jovens e Adultos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAPUCHO, Vera. Educação de jovens e adultos – prática pedagógica e 

fortalecimento da cidadania. São Paulo: Cortez, 2012. 

JEFFREY, Débora C. A educação de jovens e adultos. Curitiba-PR: CRV, 2013. 

ROMÃO, José E. (org.); GADOTTI, Moacir (org.). Educação de jovens e adultos – 

teoria, prática e proposta. São Paulo: Cortez, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BARCELOS, Valdo. Avaliação na educação de jovens e adultos – uma proposta 

solidária e cooperativa. Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. 

MELO, Adriana A. S. de (org.); PRADO, Edna C. do (org.). Educação, história, 

política e educação de jovens e adultos. Maceió-AL: Edufal, 2012. 

SOARES, Leôncio. Educação de jovens e adultos – o que revelam as pesquisas. 

Belo Horizonte-MG, 2011. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 

EMENTA 

 

Ciências: conteúdos e conceitos básicos. Ciências na sala de aula. O papel do 

professor de ciências. Pedagogia de Projetos como alternativa para o ensino-

aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a proposta curricular da 

Secretaria do Estado do Espírito Santo para o ensino das Ciências nas séries iniciais 

do ensino fundamental. Avaliação em Ciências. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CARVALHO, Anna M. P. de; GIL-PEREZ, Daniel. Formação de professores de 

ciências – tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 2011. 

GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais. São Paulo: 

Ática, 2010. 

OLIVEIRA, Claudionor de. Ciências naturais no ensino fundamental – subsídio 

para professores e estudantes. São Paulo: Nelpa-L.Dower, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

KINDEL, Eunice A. I. A docência em ciências naturais – construindo um currículo 

para o aluno e para a vida. Porto Alegre-RS: Edelbra, 2012. 

LIRA, Mirtes R. de. A explicação na prática discursivo-pedagógica no ensino de 

ciências naturais. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2014. 

VAROTTO, Michele; SILVA, Débora A. S. M.; ARCE, Alessandra. Ensinando 

ciências na educação infantil. Campinas-SP: Alínea, 2011. 

 

 

CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE 

 

 

EMENTA 

 

Cidadania: conceito e questões ideológicas. Cidadania no contexto do trabalho 

pedagógico. Introdução à sustentabilidade. Caracterização de sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental. Identificação dos conceitos sobre sustentabilidade: 

evolução, história e bases científicas. Indicadores da sustentabilidade ambiental. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ARROYO, Miguel. BUFFA, Ester; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania – quem 

educa o cidadão? São Paulo: Cortez, 2010. 

GUTIERREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania planetária. 

São Paulo: Cortez, 2013. 

MORAES, Maria C. (org.); SUANNO, João H. (org.). Pensar complexo na 

educação – sustentabilidade, transdisciplinaridade e criatividade. Rio de Janeiro: 

Wak, 2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BRAGA, Adriana R. Meio ambiente e educação – uma dupla de futuro. Campinas-

SP: Mercado de Letras, 2010. 

MARINHO, Genilson. Educar em direitos humanos e formar para a cidadania no 

ensino fundamental. São Paulo: Cortez, 2012. 

NISKIER, Arnaldo. Sustentabilidade e educação. São Paulo: SESI Editora, 2012. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

EMENTA 

 

A História da Educação Física no Brasil. Estudos e práticas da metodologia de 

ensino da Educação Física Escolar. A formação do profissional da Educação Física 

nos contextos sócio histórico, político, econômico e cultural. Educação física e 

recreação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GRABER, Kim; WOODS, Amélia. Educação física e atividades para o ensino 

fundamental. Porto Alegre-RS: McGraw Hill – Artmed, 2014. 

NIETA, Manuel L. de la. Educação Física – metodologia global e participativa. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2012. 

NISTA-PICCOLO, Vilma L.; MOREIRA, Wagner W. Corpo em movimento na 

educação infantil. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANTUNES, Celso. Educação física e didática. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 

MACHADO, José R. M.; NUNES, Marcus V. da S. Educação física na educação 

infantil. Rio de Janeiro: Wak, 2012. 
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_____________________________________________. Educação física no 

ensino fundamental 1. Rio de Janeiro: Wak, 2013. Col. Corpo, Movimento e Saúde. 

 

 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

 

EMENTA 

 

Conceito de material didático e suas características. O lúdico no fazer pedagógico 

(produção de jogos, de vídeo, de áudio e materiais de madeira ou de polímero). 

Análise, construção e aplicabilidade de materiais didáticos na sala de aula. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

JUSTINO, Marinice N. Pesquisa e recursos didáticos na formação e prática 

docentes. Curitiba-PR: IBPEX, 2012. Col. Série Pesquisa e Prática Profissional em 

Pedagogia. 

LEAL, Telma Ferraz; SILVA, Alessandro da. Recursos didáticos e ensino de 

língua portuguesa. Curitiba-PR: CRV, 2011. 

VALDEMARIM, Vera T. História dos métodos e materiais de ensino – a escola 

nova e seus modos de uso. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

JUSTINO, Marinice N. Pesquisa e prática profissional em pedagogia – pesquisa 

e recursos didáticos na formação e prática docente. Curitiba-PR: IBPEX, 2011. 

SANTOS, Marcos Pereira dos. Recursos didático-pedagógicos na educação 

matemática escolar. Rio de janeiro: Ciência Moderna, 2011. 

VIDAL, Elaine. Projetos didáticos em sala de alfabetização. Curitiba-PR: Appris, 

2014. 
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PSICOPEDAGOGIA 

 

EMENTA 

 

A formação do psicopedagogo. Psicopedagogia institucional e psicopedagogia 

clínica. Avaliação psicopedagógica: a linguagem, a escrita, a leitura. Papel do 

psicopedagogo na escola. Intervenção psicopedagógica na clínica e na escola. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 

BOSSA, Nádia A. A psicopedagogia no Brasil – contribuições da partir da prática. 

Rio de Janeiro: Wak, 2011. 

WEISS, Maria L. L. Psicopedagogia clínica – uma visão diagnóstica dos problemas 

de aprendizagem. Rio de Janeiro: Lamparina, 2012. 

YAEGASHI, Solande F. R. A psicopedagogia e suas interfaces. Curitiba-PR, CRV, 

2013. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ACAMPORA, Bianca. Psicopedagogia clínica: o despertar das potencialidades. Rio 

de Janeiro: Wak, 2013 

DEL PRETTE, Zilda. (org.). Psicologia escolar e educacional – saúde e qualidade 

de vida. Campinas-SP: Alínea, 2012. 

MARINI, Elaine. Psicologia escolar – uma reflexão sobre a educação. São Paulo: 

Vetor, 2012. 
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SÉTIMO PERÍODO 
 

 

 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de História 

Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 

Estudos Multiculturais em Educação 

Tópicos Especiais I 

Optativa I 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE HISTÓRIA 

 

 

EMENTA 

 

Concepção de História. Propostas Curriculares de História nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Programa de História no sistema de ensino de Linhares e do 

Espírito Santo. O uso de fontes e documentos no ensino de História. O ensino de 

História e a construção de identidades locais. Diferentes metodologias de ensino de 

História. Produção de materiais e recursos didáticos de História. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ANTUNES, Celso. História e didática. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 

GUIMARÃES, Selva. Didática e prática de ensino de história. Campinas-SP: 

Papirus, 2013. 

SANTOS, Adriane S. dos; FERMIANO, Maria B. Ensino de história para o 

fundamental 1 – teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GERVINUS, Georg G.; BALDUS, Sara (trad.). Fundamentos de teoria da história. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 

SILVA, Marcos. História – que ensino é esse? Campinas-SP: Papirus, 2013. 

URBAN, Ana C. Didática da história – contribuições para a formação de 

professores. Curitiba-PR: Juruá: 2011. 

 

 

GESTÃO ESCOLAR I: PRINCÍPIOS E MÉTODOS 

 

 

EMENTA 

 

Organização e estruturação da educação básica no Brasil. Gestão democrática da 

educação: conselhos de pais e conselhos de escola. O cotidiano escolar e as 

relações de poder. A divisão do trabalho na escola e estabelecimento de parceiras 

entre os profissionais que nela atuam. Convivência democrática na escola. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

LIBÂNEO, José C. Organização e gestão da escola – teoria e prática. 6 ed. São 

Paulo: Heccus, 2013. 

MINIOLI, Célia S.; SILVA, Helena de F. N. Gestão do conhecimento no espaço 

escolar. Curitiba-PR: CRV, 2013. 
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MOTTA, Artur; MONTEIRO, Eduardo. Gestão escolar – perspectivas, desafios e 

função. São Paulo: LTC, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GIANCATERINO, Roberto. Supervisão escolar e gestão democrática – em elo 

para o sucesso escolar. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 

HORA, Dinair L. da. Gestão educacional democrática. Campinas-SP: Alínea, 

2010. 

OLIVEIRA, Maria E. N. (org.). Gestão escolar e políticas públicas educacionais – 

um embate entre o prescrito e o real. Curitiba-PR: Appris, 2013. 

 

ESTUDOS MULTICULTURAIS EM EDUCAÇÃO 

 

 

EMENTA 

 

Conceitos, abordagens e contextos de emergência do Multiculturalismo. O 

Multiculturalismo e suas articulações com os estudos de raça / etnia. Gênero e 

formações identitárias. O Multiculturalismo e o currículo. As instituições educacionais 

como organizações multiculturais. Pesquisas e estudos com o olhar multicultural. A 

sala de aula como encontro intercultural e educação. Estratégias pedagógicas e 

perspectiva intercultural. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AKKARI, Abdeljalil. Introdução às perspectivas interculturais em educação. 

Salvador-BA: EDUFBA, 2010. 

MARTINS, Maria S. C. Letramento, interdisciplinaridade e multiculturalismo no 

ensino fundamental de 9 anos. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2012. 

RANGEL, Mary et al. Diversidade, diferença e multiculturalismo. Niterói-RJ: 

Intertexto, 2011. 

 



 
 
 

115 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ALVES, Evanilton R. Etnomatemática – multiculturalismo em sala de aula: a 

atividade profissional como prática educativa. São Paulo: 2010. 

SILVA, Tomaz T. da. Documentos de identidade – uma introdução às teorias do 

currículo. Belo Horizonte-MG: Autêntica, 2009. 

SILVERIO, Valter R. (org.); MATTIOLI, Érica A. K. (org.); MADEIRA, Thaís F. L. 

(org.). Relações étnico-raciais. V. 1. São Carlos-SP: EDUFSCAR, 2013. 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

EMENTA 

Pesquisa e Método científico. Características e conceitos do trabalho monográfico. 

Escolha e elaboração de projeto de trabalho de conclusão de curso, envolvendo 

temas abrangidos pelo curso de Pedagogia, sob os critérios das normas da ABNT. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ECO, H., Como se faz uma tese. São Paulo: Editora Perspectiva, 1983, 188 p.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Atlas, 1996. 

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia Científica. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da 

pesquisa no direito. São Paulo: Saraiva, 2009. 

SEVERINO, Antônia J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 304 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, 

tese. São Paulo: Atlas, 2004. 160 p. 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008, 

136 p. 

LUNA, S. V. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUC, 1996, 

108 p. 

MENEZES, Divino Barcelos de. Manual de orientações metodológicas: para 

elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso e Monografias para a graduação e 

pós-graduação. Mineiros: ED.FIMES: G.MINEIROS, 2002. 

PARRA FILHO, Domingos. Apresentação de trabalhos científicos: monografia, 

TCC, teses e dissertações. 3. ed. São Paulo: Futura, 2000. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS I 

 

 

EMENTA 

 

A ementa será elaborada com assuntos de acordo as necessidades acadêmicas no 

momento da oferta da disciplina. 

 

 

 

OPTATIVA I 

 

 

EMENTA 

 

O conjunto das ementas da disciplina optativa é apresentado no final do ementário. 
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OITAVO PERÍODO 
 

 

 

Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Matemática 

Processo Educacionais em Ambiente não Escolar 

Estágio Curricular Supervisionado IV 

Tópicos Especiais II 

Optativa II 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

 

 

GESTÃO ESCOLAR II: PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 

EMENTA 

 

O Projeto Político-Pedagógico como elemento articulador da educação para a 

cidadania. A construção de projeto político-pedagógico: critérios e pressupostos. 

Implantação e gestão do Projeto Político-Pedagógico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAMPBELL, Selma I. Projeto político-pedagógico – guia prático. Rio de Janeiro: 

2010.  

GANDINI, Danilo; GANDINI, Luis A. Temas para um projeto político-pedagógico. 

Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 
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SILVA, Deise de O. da. A construção do projeto pedagógico numa perspectiva 

democrática. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COSTA, Terezinha de A. MAIA, Benjamin P. Os desafios e as superações na 

construção coletiva do projeto político-pedagógico. Curitiba-PR: IBPEX, 2011. 

GRANVILLE, Maria A. (org.). Projetos no contexto de ensino, pesquisa e 

extensão: dimensões políticas, filosóficas e metodológicas. Campinas-SP: Mercado 

de Letras, 2011. 

LIMA, Paulo G. O projeto político-pedagógico e a possibilidade da gestão 

democrática e emancipatória da escola. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2013. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE MATEMÁTICA 

 

 

EMENTA 

 

Fundamentos da Matemática. Ações e processos na construção de conceitos 

matemáticos. Estruturas operatórias na construção do conceito de números. A 

ciência dos números. Parâmetros curriculares nacionais de Matemática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BITENCOURT, Karliuza F. Educação matemática por projetos na escola – prática 

pedagógica e formação de professores. Curitiba: Appris, 2012. 

LARA, Isabel C. M. de. Jogando com a matemática – na educação infantil   e anos 

iniciais. Rio de Janeiro: Rêspel, 2011. 

LORENZATO, Sérgio. Educação infantil e percepção matemática. Campinas-SP: 

Autores Associados, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BALDOW, Rodrigo de S. Diálogo da literatura e a matemática. Recife: CEL, 2013. 

SILVA, Claudionor R. da. Educação matemática, didática e formação de 

professores. Jundiaí-SP: Paco Editorial, 2013. 

SILVA, Karina P. da; VERTUAN, Rodolfo E.; ALMEIDA, Lourdes W de. Modelagem 

matemática na educação básica. São Paulo: Contexto, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSOS EDUCATIVOS EM AMBIENTE NÃO ESCOLAR 

 

 

EMENTA 

 

Conceitos, desafios e possibilidades da educação não escolar. Propostas e ações 

interventivas. Estudo de experiências educacionais em diferentes ambientes 

institucionais e organizacionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FERREIRA, Ernande M. Pedagogia na empresa: trabalhando a sustentabilidade. 

Rio de Janeiro: Wak, 2013. 

NAKASHATO, Guilherme. A educação não formal como campo de estágio. SESI 

Editora, 2012. 

VERCELLI, Ligia de C. A. Educação não formal – campos de atuação. Jundiaí-SP: 

Paco, 2013. 

 



 
 
 

120 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

GOHN, Maria da G. Educação não formal e cultura política. v. 26. 5 ed. São 

Paulo: Cortez, 2011. Col. Questões da Nossa Época.  

RAMAL, Andrea. Educação corporativa: fundamentos e gestão. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

 

EMENTA 

Desenvolvimento do trabalho de curso (TC) baseado no Projeto desenvolvido na 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I. Orientações das monografias de 

acordo com o Projeto e Regulamento de TC da Instituição. Carga horária de 160 

horas, assim distribuídas: 80 horas em sala de aula, onde será trabalhada a 

execução de um projeto de conclusão de curso, visando orientar quanto à aplicação 

do projeto, fundamentação teórica, levantamento de dados e a conclusão da 

proposta da pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

MANZANO, A. L. G.; MANZANO, M. I. N. G. TCC – Trabalho de conclusão de curso 

utilizando o Word 2013. São Paulo: Érica, 2013. 
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NASCIMENTO-E-SILVA, D. Manual de redação para trabalhos acadêmicos. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 14 ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

OTANI, N. TCC – Métodos e técnicas. Florianópolis-SC: Visual book, 2011. 

FERRAREZI JÚNIOR, C. Guia do trabalho científico – do projeto à redação final – 

monografia, dissertação e tese. São Paulo: Contexto, 2011. 

VERGARA, S. C. Métodos de Pesquisa em Administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

 

 

TÓPICOS ESPECIAIS II 

  

EMENTA 

 

A ementa será elabora com assuntos de acordo as necessidades acadêmicas no 

momento da oferta da disciplina. 

 

 

OPTATIVA II 

 

EMENTA 

 

O conjunto das ementas da disciplina optativa é apresentado no final do ementário. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 300h 

 

 

Conforme determinado na resolução CNE/CP 01/2006, Art. 7º, inciso 2º que diz: 

“300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Ambiente não Escolar e Gestão 

escolar contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o 

projeto pedagógico da instituição”.  

 

Seguindo esta determinação, o curso de Pedagogia da Faceli seguirá o regimento 

próprio da IES, o Regulamento de Estágio Supervisionado (em anexo), observando 

as prerrogativas das diretrizes específicas do MEC para orientação do curso. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 200h 

 

De acordo com o que determina a resolução CNE/CES 04/2005, Art. 8 º - “As 

Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade”, e estabelece: “Parágrafo único: As Atividades Complementares 

constituem componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio 

perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado”. 
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O seu objetivo é propiciar ao(à) aluno(a) a aquisição de experiências diversificadas 

inerentes e indispensáveis ao seu futuro profissional, buscando aproximá-lo(a) da 

realidade escola/campo de trabalho. 

 

As atividades complementares, como componentes curriculares enriquecedores, 

abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, interdisciplinares, de permanente contextualização e atualização, deverão 

possibilitar ao aluno(a) vivências acadêmicas compatíveis com as relações de 

trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais. 

 

São de caráter obrigatório para a integralização curricular do curso de Licenciatura 

em Pedagogia da Faceli, com a carga horária de 200 horas, no qual as mesmas 

estão inseridas na estrutura curricular do respectivo curso. Tais atividades serão 

direcionadas pelo que consta previsto no Regimento da Instituição, no Projeto e 

Regulamento de Atividades Complementares da Faceli (em anexo). 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

 

 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

EMENTA 

 

A Constituição Federal e o Estatuto da criança e do adolescente. A Declaração dos 

Direitos da Criança. Conselho tutelar: composição e atuação. Instituições de apoio à 

criança: ONU e UNICEF. Direitos Humanos. Responsabilidades da família e da 

escola. 

 

 

LEITURA INSTRUMENTAL EM LÍNGUA INGLESA 
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EMENTA 

 

Estratégias de leitura. Gramática básica aplicada a textos. Prática de leitura e 

interpretação de textos. Tradução. Organização textual. Gêneros textuais. Marcas 

coesivas do texto. 

 

 

 

 

LEITURA INSTRUMENTAL EM LÍNGUA ESPANHOLA 

 

EMENTA 

 

Estratégias de leitura. Gramática básica aplicada a textos. Prática de leitura e 

interpretação de textos. Tradução. Organização textual. Gêneros textuais. Marcas 

coesivas do texto. 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E VOCACIONAL 

 

EMENTA 

 

Integração do aluno à escola e à sociedade. A escola como espaço de reflexão de 

limites e superações. Identidade e alteridade. Fatores que interferem na escolha 

profissional. Jogos e testes vocacionais. Profissões clássicas e profissões 

inovadoras.  

 

EDUCAÇÃO A DISTANCIA 
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EMENTA 

 

Bases legais: projetos, pareceres e regulamentos. A mediação didático-pedagógica. 

Meios e tecnologias de informação e comunicação. Elaboração de material didático. 

Formação de professores para Educação a Distância. 

 
 
 

16. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO 
 

A Faculdade propicia aos(às) discentes diversas atividades acadêmicas que 

poderão ser desenvolvidas por meio de projetos visando contemplar o conjunto de 

habilidades e competências. Tais atividades propiciam a prática profissional, bem 

como, a integração entre os atores acadêmicos envolvidos e a comunidade. 

As ações desenvolvidas no âmbito dos cursos e aquelas planejadas e/ou 

incentivadas pela IES propiciam a realização de atividades acadêmicas articuladas à 

formação. Essas ações se caracterizam por práticas profissionais no âmbito dos 

cursos, que acontecem por meio do Estágio Supervisionado, das disciplinas de 

caráter prático, das atividades simuladas e de campo, entre outras. 

A integração entre as diversas escolas localizadas no Município e a Faculdade se dá 

por meio de:  

 Parcerias e convênios que contribuem para ampliação dos campos de 

estágio; 

 Execução de projetos de extensão; 

 Realização de Visitas Técnicas e participação em eventos educacionais e 

sócio culturais e Técnico Científico. 

A realização de estágios leva o(a) discente a projetar-se na sociedade e a tornar-se 

um(a) profissional consciente, comprometido(a) e com vivência de situações 
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práticas, e para isso, o curso de Pedagogia conta com convênios com escolas 

municipais e estaduais. 

 

 

17. APOIO E ACOMPANHAMENTO AO(À) DISCENTE 

 

Com base em seus valores, a Instituição entende que o processo educativo deve ser 

monitorado ao longo do seu desenvolvimento. É necessária uma assistência 

permanente ao(à) aluno(a) para que este seja capaz de ultrapassar os limites e 

alcançar seus propósitos.  

A Faceli apoia seus discentes, disponibilizando laboratórios de informática com 

acesso à internet e proporciona apoio pedagógico por meio de monitorias, 

participação em eventos, promoção e programas de nivelamento. 

O programa de nivelamento é direcionado aos(às) alunos(as)que necessitam 

resgatar conhecimentos básicos em Matemática, Língua Portuguesa, Informática e 

outras disciplinas que se fizerem necessárias aos seus estudos universitários, e tem 

como principais objetivos: 

 Propiciar ao(à) aluno(a) a recuperação e o aprimoramento de conhecimentos 

básicos em disciplinas fundamentais aos estudos universitários; e 

 Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do(a) aluno(a) nos 

primeiros períodos dos cursos. 

Nos períodos iniciais de cada curso é realizado um diagnóstico para identificar 

os(as) alunos(as) que apresentam deficiências de conteúdos. Após análise do 

diagnóstico são selecionados os conteúdos que serão ministrados nos cursos de 

nivelamento. 

 

 

18. APOIO À PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
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A Instituição incentiva a participação de seus(suas) alunos(as) em eventos externos, 

como visitas técnicas, congressos, seminários, workshops, palestras, entre outros. 

Sempre que as Coordenações recebem comunicados sobre cursos, congressos ou 

simpósios em outras instituições, esses eventos são amplamente divulgados, em 

murais e/ou pessoalmente em salas de aulas e no site da Instituição, e são 

disponibilizados computadores para os(as) alunos(as) interessados(as) obterem 

maiores informações ou fazerem inscrições. 

No âmbito do colegiado, há incentivo para a realização de eventos ligados 

diretamente ao curso, objetivando a participação dos(as) alunos(as) em eventos, 

tanto de cunho social quanto técnico-científico.  

19. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 
A administração da Faceli é norteada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI e o Regimento da Instituição. Os cursos de Graduação são orientados, também, 

pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs. As decisões referentes à 

administração acadêmica dos cursos passam pela análise e aprovação do Conselho 

Superior - Consup. 

A Diretoria Acadêmica é responsável pelo planejamento, administração, 

coordenação, controle e pela avaliação de todas as atividades acadêmicas da 

Faculdade. O(a) Diretor(a) Acadêmico(a) da Faceli é nomeado(a) de acordo com o 

Estatuto e referendado(a) pelo Conselho Curador da Fundação Faceli para exercer 

as atribuições no âmbito de sua competência. 

São atribuições do(a) Diretor(a) Acadêmico(a): 

I. planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar as atividades 

desenvolvidas na Faceli; 

II. convocar e presidir sessões do Consup e outras reuniões gerais; 

III. conferir graus acadêmicos, junto ao Presidente da Fundação, assinar 

diplomas, títulos, certificados, certidões e demais documentos decorrentes 



 
 
 

128 

das atividades regulares e/ou extracurriculares desenvolvidas na 

Instituição;  

IV. zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no âmbito da Instituição;  

V. propor à Presidência da Fundação a admissão, promoção, afastamento e 

dispensa de pessoal docente e técnico, no âmbito de sua competência; 

VI. instituir comissões para a realização de processos seletivos; 

VII. nomear comissões para fins pedagógicos, administrativos, científicos e 

disciplinares; 

VIII. assegurar o cumprimento do Programa de Avaliação Institucional; 

IX. dar parecer aos pedidos de aplicação de penalidades, feitos pelos 

Coordenadores de Cursos e outras coordenações para aplicação aos 

docentes e discentes; 

X. autorizar, previamente, as publicações que envolvam responsabilidade da 

Faceli, ouvida a presidência da Fundação; 

XI. propor revisão de matéria objeto de decisões dos colegiados, no prazo de 

cinco (05) dias úteis, contados da data da decisão ou da comunicação ao 

interessado; 

XII. comunicar à presidência da Fundação as ocorrências que fogem à sua 

competência, no que diz respeito aos membros do corpo docente, 

discente, técnico-administrativo, bem como aos setores e seções de apoio 

e assessoramento; 

XIII. apresentar à presidência da Fundação, após o encerramento do ano 

letivo, o relatório anual de trabalho, depois de apreciado pelo Consup; 

XIV. assinar acordos, contratos, convênios e parcerias com instituições 

públicas e/ou privadas, com anuência da presidência da Fundação; 
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XV. deliberar sobre os regulamentos dos serviços setoriais administrativos, sob 

sua competência; 

XVI. coordenar as ações de planejamento do Calendário Acadêmico e do Plano 

Estratégico Anual da Faceli, execução e avaliação das atividades 

relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, objetivando a sua 

integração; 

XVII. deliberar sobre os currículos dos cursos e programas, observadas as 

diretrizes gerais pertinentes;  

XVIII. deliberar sobre os projetos pedagógicos de cursos Sequenciais, 

Tecnológico, de Graduação e de Pós-Graduação;  

XIX. aprovar planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção 

artística, cultural, atividades de extensão e estágio, aprovando o 

regulamento dessas atividades; 

XX. deliberar sobre aceleração de estudos de alunos que tenham 

extraordinário desempenho acadêmico, por meio de provas e outros 

instrumentos de avaliação;  

XXI. aprovar as regulamentações complementares para a organização e 

funcionamento das coordenadorias de cursos de Graduação, de Pesquisa, 

de Extensão, de Pós-Graduação e de Apoio Acadêmico;  

XXII. enviar ao Consup as linhas básicas de Pesquisa propostas pela 

Coordenação de Pesquisa da Faceli; 

XXIII. supervisionar os trabalhos e atividades desenvolvidas pelos 

Coordenadores de Cursos;aplicar penalidades regimentais de sua 

competência; 

XXIV. delegar competências no âmbito de suas atribuições; 

XXV. cumprir e fazer cumprir o presente Regimento e demais diretrizes 

complementares oriundas do Consup ou da Presidência da Fundação; e 
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XXVI. decidir os casos de natureza urgente ou que impliquem matéria omissa ou 

duvidosa neste Regimento ad referendum do Consup. 

De acordo com o Regimento Institucional, as atividades de cada curso são 

planejadas no âmbito do colegiado, sendo dirigidas pelo(a) Coordenador(a) de 

Curso, com acompanhamento da Diretoria Acadêmica. 

O(a) Coordenador(a) de Curso é indicado(a) pelo(a) Diretor(a) Acadêmico(a) e 

nomeado pela Presidência da Fundação para exercerem as atribuições no âmbito de 

sua competência, nos aspectos pedagógico e administrativo. Isso requer um(a) 

profissional que, além de formação adequada às funções, apresente um perfil pró-

ativo, inovador e criativo, pautado na ética profissional. 

 

São atribuições do(a) Coordenador(a) de Curso: 

I. responsabilizar-se por todas as atividades da Coordenação, convocar e 

presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

II. acompanhar a execução das atividades e projetos do curso. 

III. apresentar, semestralmente, à Diretoria Acadêmica, o relatório de suas 

atividades; 

IV. sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, de estagiários e 

monitores;  

V. selecionar monitores discentes para atuação junto aos alunos que 

apresentarem dificuldade de aprendizagem, bem como acompanhar as 

atividades da monitoria; 

VI. encaminhar à Secretaria Acadêmica, nos prazos fixados pela Diretoria 

Acadêmica, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos; 
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VII. colaborar com o(a) Diretor(a) Acadêmico(a) na organização do Calendário 

Acadêmico e do Plano Estratégico Anual da Faculdade; 

VIII. organizar e controlar as atividades acadêmicas e administrativas do curso, 

zelando pelo cumprimento do Calendário Acadêmico e do Plano Estratégico 

Anual da Faceli; 

IX. acompanhar a frequência, o comportamento e o desempenho discente e 

docente, zelando pela educação do(a) cidadão(ã)/aluno(a) em cooperação 

com os(as) professores(as) e demais profissionais que atuam na Instituição; 

X. propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação de 

cursos de Graduação, Sequenciais, Tecnológicos ou de Pós-Graduação e o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e programas de estágio, de 

extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos; 

XI. decidir, após pronunciamento do(a) professor(a) da disciplina, sobre 

aproveitamento e adaptações de estudos dos alunos; 

XII. manter organizada e atualizada toda a documentação pertinente ao curso e 

ao corpo docente; 

XIII. supervisionar as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do curso e 

solicitar a aquisição de materiais bibliográficos e equipamentos específicos do 

curso, em parceria com o Colegiado; 

XIV. responsabilizar-se pelo acompanhamento dos estágios obrigatórios e não 

obrigatórios junto à Coordenação de Estágio; 

XV. buscar o estabelecimento de parcerias com empresas e/ou instituições, 

visando aproximar o curso da comunidade externa por meio de estágios, 

projetos de extensão e atividades complementares; 

XVI. deliberar sobre requerimentos dos discentes no que se refere ao trancamento 

e destrancamento de matrícula, transferências e sobre aproveitamento de 
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estudos, adaptações de discentes transferidos ou portadores de diploma de 

ensino superior, em articulação com a Secretaria Acadêmica;  

XVII. participar das atividades relacionadas aos processos seletivos, quando 

solicitado; 

XVIII. emitir certificados relativos às atividades do curso, juntamente com o(a) 

Diretor(a) Acadêmico(a); 

XIX. atuar, eventualmente, ou em caso de excepcionalidade, como docente do seu 

Colegiado, ministrando disciplinas em outros cursos, desde que tenham 

aderência à sua formação acadêmica. 

 
 

20. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 
A coordenação do curso de Licenciatura em Pedagogia está a cargo do professor 

Mestre Marcelo Loureiro Ucelli, com disponibilidade de trabalho de 30 (trinta) horas, 

podendo, além dessa carga horária na gestão do curso, ministrar disciplinas para as 

quais esteja habilitado. O coordenador será auxiliado em suas atividades pelo 

pessoal técnico-administrativo necessário ao funcionamento do curso.  

 

 

20.1 CURRÍCULO DO COORDENADOR: FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Tem experiência acadêmica nas disciplinas de Metodologia da Pesquisa Científica, 

Filosofia da Educação, Antropologia Cultural, História da Educação, Políticas 

Públicas da Educação, Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ciências, História 

do Brasil, Didática Geral, Currículos e Programas de Ensino. 

 

 Graduado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Colatina (1997); 

 Especialista em História Moderna e Contemporânea pela PUC-MG (2000); 
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 Especialista em Filosofia da Religião pela UFES (2006); 

 Mestre em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade São 

Marcos (2008); 

 Especialista em Gestão Escolar: Administração, Supervisão, Orientação e 

Inspeção pela UNIVEN (2009); 

 Graduado em Pedagogia pela UNISABER (2012);  

 Tutor a Distância do curso de Dimensões da Humanização pela UFES (2011); 

 Especialista em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

pela Faculdade UNIDA (2012). 

 Doutorando em Educação pela Universidade Estácio de Sá – RJ (2016). 

20.1.1 Experiência Profissional no Magistério 

 

O coordenador possui experiência como docente no magistério do Ensino Superior, 

atuando como regente de classe no curso de graduação em História, Geografia, 

Pedagogia. 

Na Gestão Escolar, atuou como diretor de escolas do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Aracruz (2007 a 2011). 

- Professor substituto do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo – IFES 

(2016). 

Exerce a função de Coordenador do Curso de Graduação em Pedagogia na Faceli, 

em Linhares-ES, desde julho de 2013. 

 

20.1.2 Experiência Profissional fora do Magistério. 
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 Coordenou, no ano de 2011, o Projeto de Educação Ambiental da Petrobrás, 

como requisito para condicionante de implantação do TABR- Terminal 

Aquaviário de Barra do Riacho-Aracruz. 

 Membro e Pesquisador do Grupo de Estudos em Sexualidades da UFES. 

 É Membro Fundador da Academia Aracruzense de Letras- Aracruz.  

 Conselheiro Suplente do CEE/ES. 

 

20.1.3 Certificações e Capacitações Profissionais na Área do Curso 

 

A capacitação do Coordenador na área vem de sua experiência de 08 anos como 

Gestor Escolar e Gerente de Cultura do município de Aracruz. Atuou 15 anos como 

docente no ensino superior. Além disso, o Coordenador é Diretor Presidente do 

Instituto Ècole- Pesquisa, Treinamentos & Educação. 

 

 

 

 

21. COLEGIADO DE CURSO 

 

O colegiado do curso de Pedagogia é formado pelos(as) professores(as) das 

disciplinas ministradas no semestre letivo em vigor, por um representante do corpo 

discente, eleito por seus pares para um mandato de 1 (um) ano, sendo dirigido pelo 

Coordenador do Curso. Todos os membros possuem voz e voto.  

 

O Colegiado se reúne, ordinariamente, em datas fixadas pela coordenação do curso 

e, extraordinariamente, quando convocado por seu Coordenador, ou por solicitação 

da Direção Acadêmica.  

 

As competências do Colegiado do Curso são estabelecidas pelo Regimento da 

Faceli. 

http://www2.ensinosuperior.inep.gov.br/aval/AspectosGerais/QuestaoDado.asp?avaliacao=47997&questao=15&instrumento=3100
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22. CORPO DOCENTE DO CURSO 
 
 
 

22.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA DO CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente atual é composto por 14 (quatorze) professores (as) sendo 10 (dez) 

mestres e 04 (seis) Doutores. Deste total, apenas um é contratado por processo 

seletivo simplificado, sendo os demais concursados. 

No Anexo 09 é apresentado o currículo detalhado de cada professor (a) e as 

respectivas áreas de atuação, a experiência profissional e produção docente. 

 

 

22.2 APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES 
 

O apoio pedagógico aos docentes da Faceli é realizado por meio da intervenção dos 

coordenadores dos cursos e dos profissionais que atuam na área pedagógica.  

 

Sempre que necessário e/ou nos períodos previstos em calendário para 

Capacitação Docente, são disponibilizados profissionais com conhecimentos 

pedagógicos para acompanhamento qualitativo das atividades de ensino, tendo em 

vista o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e sua compatibilização 

com as políticas da Faculdade. 

 

 

22.3 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 

Em  2016 foi aprovado a Lei Complementar 032, de 09 de março de 2016 que 

dispõe sobre  o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações do Magistério Superior 

http://www2.ensinosuperior.inep.gov.br/aval/AspectosGerais/QuestaoDado.asp?avaliacao=47997&questao=83&instrumento=3100
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da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município  de Linhares. 

Esta Lei representa a garantia da continuidade do planejamento de longo prazo da 

Faculdade, as políticas de progressão funcional do quadro de docentes e a 

continuidade do padrão de serviços prestados à comunidade e aos (as) discentes. 

 

 

 
 

23. REFERÊNCIAS 
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Portal da Cidadania – Territórios da cidadania: Litoral Sul-BA. 

<http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/sulba/one-

community?page_num=0> Acesso em 12/05/2014. 
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1. Edital do Processo Seletivo Faceli 2014 

2. Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia 

3. Regulamento de Atividades Complementares 

4. Projeto de Extensão “Faceli nas Comunidades” 

5. Regulamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

6. Regulamento de Monitoria 

7. Regulamento de Trabalho de Curso - TC 
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8. Regulamento da Biblioteca 

9. Currículo Docentes 

 
 

 

 

 

ANEXO 9 – CURRÍCULO DOCENTES 

 

Luciane Martins de Oliveira Matos 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2254083603734087 

 1988 a 1991 – Graduação em Pedagogia (Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras) de Colatina – ES. 

 1992 – Especialização em Pedagogia (Faculdades Integradas Severino 
Sombra) 

 2008 a 2010 – Especialização em Gestão Integrada 

 2009 a 2011 – Especialização em EMI à Educação Profissional 

 2003 a 2006 – Mestrado em Ciências da Educação Superior 

 2015- Doutorado em Andamento. 
 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 29 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 11 anos 

 

 

Valéria Vieira dos Santos 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3311341361274018 

 De 1987 a 1990 – Graduação em Pedagogia 

 De 2007 a 2010 – Graduação em Letras Inglês 

 De 1991 a 1992 – Especialização em Planejamento Educacional 

 De 2005 a 2006 – Especialização em Língua Inglesa 

 2007 - Especialização em Supervisão Escolar 

 De 1999 a 2002 – Mestrado em Administração e Comunicação 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 30 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 8 anos 
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 Anos de trabalho Fora do Magistério: não há 

 

 

Joana Lúcia Alexandre de Freitas 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6084892932792870 

 De 2004 a 2006- Graduação em Pedagogia. 

 2009 a 2010 Especialização em Educação 

 2014 a 2015 Mestrado em Educação 

 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 12 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 3 meses 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: 14 anos 

 

 

Ludimila Caliman Campos 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4882978450027561 

 2005 a 2008 - Graduação em História – Licenciatura (Universidade 

Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil). 

 2009 a 2010 - Graduação em História – Bacharelado (Universidade 

Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil). 

 2013 a 2014 - Graduação em Artes (Universidade Metropolitana de 

Santos, UNIMES, Brasil). 

 2011 - Especialização em Arte e Educação 

 2009 a 2011 - Mestrado em História 

 2011 a 2015 - Doutorado em História 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 5 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 2 anos 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: não há 

 

Marcos Nazareno Patrício 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7709133671145220 
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 1994 a 1998 - Graduação em Letras Português (Universidade Federal do 

Espírito Santo, UFES, Brasil). 

 2011 a 2013 - Mestrado em LETRAS: LINGUAGENS E REPRESENTAÇÕES.  

 2015 - Graduação em andamento em Letras - Português e Espanhol 

(Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil). 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 17 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: não há 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: 5 anos 

 

Marcos Rodrigues Saúde 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6743913940935571 

 1993 a 2004 - Graduação em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (Universidade 

Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil). 

 2009 a 2010 - Especialização em ENGENHARIA DE SISTEMAS 

 2012 a 2014 - Mestrado em Informática 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 8 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 8 anos 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: 19 anos 

 

Márcia Perini Valle 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8815450194539518 

 1986 a 1989 - Graduação em Pedagogia (Faculdade de Ciências 

Aplicadas Sagrado Coração, FACIASC, Brasil). 

 1994 a 1995 - Especialização em Psicopedagogia. 

 2006 a 2007 - Mestrado em Educação, Administração e Comunicação 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 27 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 15 anos 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: não há 
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Marluce Leila Simões Lopes 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3385106837537944 

 1984 a 1987 - Graduação em pedagogia (Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Carangola, FAFILE, Brasil). 

 1989 a 1990 - Especialização em supervisão escolar. 

 1997 a 1999 - Especialização em Especialização em Educação. 

 2006 a 2008 - Mestrado em Educação 

 2011 a 2015 - Doutorado em Educação. 

 

George Francisco Corona 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4015048279357500 

 2005 a 2007 - Graduação em Filosofia (Faculdade São Luiz, FSL, Brasil). 

 2014 a 2014 - Aperfeiçoamento em Xadrez Pedagógico "Xadrez em Rede". 

 2009 a 2011 - Especialização em Metodologia do Ensino Religioso. 

 2012 - 2014 - Mestrado em Ciências das Religiões  

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 7 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 3 anos 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: 4 anos 

 

Cláudio José Bertazzo 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1154385746854757 

 1992 a 1998 - Graduação em Licenciatura Plena em Geografia (Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil). 

 1999 a 2002 - Graduação em Bacharelado em Geografia (Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil). 

 2007 a 2007 - Aperfeiçoamento em Agroecologia.  

 1999 a 1999 - Especialização em História Contemporânea 

 2000 a 2003 - Mestrado em Geografia 

 2005 a 2009 - Doutorado em Geografia 

Experiência: 
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 Anos de trabalho na Educação: 20 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 15 anos 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: 5 anos 

 

Alex Roberto Machado 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3051121258422576 

 2000 a 2005 - Graduação em Psicologia: Habilitação Formação de Psicólogo 

(Universidade Vale do Rio Doce, UNIVALE, Brasil). 

 2006 a 2008 - Mestrado em Psicologia 

 2010 a 2014 - Doutorado em Psicologia 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 10 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 10 anos 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: 10 anos 

 

Marcela Rúbia Tozato Daltio 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7800573015841476 

 1994 a 1997 - Graduação em Licenciado Pleno em Pedagogia (Faculdade de 

Ciências Aplicadas Sagrado Coração) 

 1998 a 2000 - Especialização em Psicopedagogia 

 2001 a 2003 - Especialização em Educação a Distância Orientadores 

Acadêmicos. 

 2004 a 2006 - Especialização em Infância e Educação Inclusiva 

 2010 a 2010 - Especialização em Supervisão Escolar 

 2009 a 2011 - Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 

Inclusão Escola. 

 1999 a 2002 - Mestrado em Mestre Em Educação Administração e 

Comunicação.  

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 32 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 11 anos 
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 Anos de trabalho Fora do Magistério: 32 anos 

 

Salatiel dos Santos Ribeiro 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4752003102581167 

 1986 a 1989 - Graduação em Licenciado Pleno em Pedagogia (Faculdade de 

Ciências Aplicadas "Sagrado Coração", FACIASC, Brasil). 

 1996 a 1997 - Especialização em Administração Estratégica de Recursos 

Humanos.  

 1999 a 2002 - Mestrado em Educação, Administração e Comunicação 

Experiência: 

 Anos de trabalho na Educação: 32 anos 

 Anos de trabalho no Ensino Superior: 11 anos 

 Anos de trabalho Fora do Magistério: 32 anos 

 

ANEXO 9.1 PRODUÇÃO DOCENTE 

 

Joana Lúcia Alexandre de Freitas 

 Artigos: 03 

 

Salatiel dos Santos Ribeiro 

 Artigos: 01 

 

Alex Roberto Machado 

 Artigos: 2 

 Resumos: 21 

 Capítulo de livro: 03 

 

Cláudio José Bertazzo 

 Artigos: 22 

 Resumos publicados: 29 

 Capítulo de livro: 06 
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George Francisco Corona 

 Artigo publicados: 01 

 

Ludimila Caliman Campos 

 Artigos publicados: 13 

 Resumos publicados: 02 

 Capítulo de livro: 02 

 

Marcela Rúbia Tozato Daltio 

 Artigos publicados: 02 

 

Marcos Nazareno Patrício 

 Artigos publicados: 01 

 

Marcos Rodrigues Saúde 

 Artigos publicados: 01 

 

Salatiel dos Santos Ribeiro 

 Artigos publicados: 01 

 

 

Luciane Martins de Oliveira Matos 

 Livros publicados: 2 

 Resumos publicados: 2 

 

 

Marluce Leila Simões Lopes 

 01 artigo completo em revista científica 

 Resumos: 2 

 

Encaminhado ao CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SETEMBRO  

DE 2016. 
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ANEXO AO PARECER CEE Nº. 4.963/2016 

 
1º PERÍODO 

Disciplinas CH/Smn CH/Smtr 

Atividades Práticas I 04 80 

Informática Aplicada à Educação 04 80 

Psicologia da Educação I 04 80 

História da Educação 04 80 

Língua Portuguesa I 04 80 

Literatura Infantojuvenil 02 40 

Subtotal 22 440 

Atividades Complementares - 25 

Carga Horária Total do Período 465 

2º PERÍODO 

Disciplinas CH/Smn CH/Smtr 

Atividades Práticas II 04 80 

História e Cultura Afro-Brasileira 02 40 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 04 80 

Língua Portuguesa II 04 80 

Psicologia da Educação II 04 80 

Metodologia da Pesquisa Científica 04 80 

Subtotal 22 440 

Atividades Complementares - 25 

Carga Horária Total do Período 465 

3º PERÍODO 

Disciplinas CH/Smn CH/Smtr 

Alfabetização e Letramento I 04 80 

Atividades Práticas III 04 80 

Formação Continuada de Professores 02 40 

Didática 04 80 

Políticas Públicas da Educação 04 80 

Planejamento e Avaliação da Aprendizagem 04 80 

Subtotal 22 440 

Atividades Complementares - 25 

Carga Horária Total do Período 465 

4º PERÍODO 

Disciplinas CH/Smn CH/Smtr 

Atividades Práticas IV 04 80 

Alfabetização e Letramento II 04 80 

Educação Inclusiva 04 80 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes 04 80 

Língua Brasileira de Sinais – Libras 02 40 

Currículos e Programas de Ensino 04 80 

Subtotal 22 440 

Atividades Complementares - 25 

Carga Horária Total do Período 465 

5º PERÍODO 

Disciplinas CH/Smn CH/Smtr 

Bases Sócio-Filosóficas da Educação 04 80 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Língua Portuguesa 04 80 

Educação Psicomotora e Ludicidade 04 80 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Geografia 04 80 
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Estudo dos Distúrbios da Fala, da Linguagem e da Aprendizagem 02 40 

Atividades Práticas V 04 80 

Subtotal 22 440 

Estágio Curricular Supervisionado I - 120 

Atividades Complementares - 25 

Carga Horária Total do Período 585 

6º PERÍODO 

Disciplinas CH/Smn CH/Smtr 

Educação de Jovens e Adultos 04 80 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Ciências Naturais 04 80 

Cidadania e Sustentabilidade 04 80 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Educação Física 04 80 

Produção de Materiais Didáticos 02 40 

Psicopedagogia 02 40 

Subtotal 20 400 

Estágio Curricular Supervisionado II - 120 

Atividades Complementares - 25 

Carga Horária Total do Período 545 

7º PERÍODO 

Disciplinas CH/Smn CH/Smtr 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de História 04 80 

Gestão Escolar I: Princípios e Métodos 04 80 

Estudos Multiculturais em Educação 04 80 

Tópicos Especiais I 02 40 

Optativa I 02 40 

Trabalho de Conclusão de Curso I 04 80 

Subtotal 20 400 

Estágio Curricular Supervisionado III - 80 

Atividades Complementares - 25 

Carga Horária Total do Período 505 

8º PERÍODO 

Disciplinas CH/Smn CH/Smtr 

Gestão Escolar II: Projeto Pedagógico 04 80 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Matemática 04 80 

Processos Educativos em Ambiente não Escolar 04 80 

Tópicos Especiais II 02 40 

Optativa II 02 40 

Trabalho de Conclusão de Curso II 04 80 

Subtotal 20 400 

Estágio Curricular Supervisionado IV - 80 

Atividades Complementares - 25 

Carga Horária Total do Período 505 

Carga Horária Total do Curso 4.000 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

1 INTERESSADO: 
1.1.1 Fundação Faculdades de Ensino Superior de 

Linhares 

1.1.2 MUNICÍPIO: 

1.1.3 Linhares/ES 

ASSUNTO: 

2 RENOVAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

COMISSÃO: 
Educação Profissional e Ensino Superior 

RELATORA: 
Marluza de Moura Balarini 

PROCESSO SEDU/Nº: 

75744201/2016 
SRE Nº: 

*** 
CEE Nº: 

296/2016 

PARECER Nº: 

4.963/2016 
RESOLUÇÃO Nº: 

4.676/2016 
APROVADO EM: 

06-12-2016 

Senhora Presidente, Senhores Conselheiros, 

 

HISTÓRICO 

 

A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior de Linhares – Faceli, instituição 

mantenedora da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, localizada na sede do município 

de Linhares, neste Estado, requer a renovação do reconhecimento do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia, em atenção à Resolução Nº 4.549/2016 que prorrogou o prazo de vigência da 

Resolução nº 4.246/2015.  

 

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares – Faceli integra o Sistema de Ensino do Estado 

do Espírito Santo, funcionando sob jurisdição do Conselho Estadual de Educação, por 

caracterizar-se como instituição pública municipal. 

 

A Faceli foi criada pela Lei Municipal nº 2.681/2007 e credenciada pela Resolução CEE nº 

1.343/2006. O curso de Licenciatura em Pedagogia funciona com amparo nos seguintes atos 

do Conselho Estadual de Educação: 1) Resolução CEE/ES nº 1.431/2006, publicada no Diário 

Oficial do Estado em 08/02/2007; 2) Resolução CEE nº 2.830/2011, publicada no Diário 
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Oficial do Estado em 20/09/2011, prorrogada pela Resolução CEE nº 4020/2014, publicada 

no Diário Oficial 23/12/2014, prorrogada pela Resolução CEE nº 4.246/2015, publicada no 

Diário Oficial de 13/08/2015 e prorrogada pela Resolução CEE nº 4.549/2016 até 30/12/2016. 

 

Além dos atos autorizativos indicados, a Instituição encaminhou ao Conselho o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI /2015 a 2019, o Regimento Geral, obtendo as 

aprovações pertinentes, conforme Resolução CEE nº 4245/2015 e Resolução CEE nº 

3691/2014, respectivamente.  

 

A solicitação da instituição mantenedora refere-se ao reconhecimento do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, com 100 vagas, em regime seriado semestral, presencial e carga 

horária de 3.433 (três mil, quatrocentos e trinta e três) horas. 

Solicita também mudança de endereço, tendo em vista a nova sede inaugurada recentemente, 

conforme já previsto no seu PDI. 

 

ANÁLISE 
 
De fato, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de um curso de nível superior, no 

âmbito do Sistema de Ensino do Estado do Espírito Santo, estão regulamentados pelo 

Conselho Estadual de Educação, de acordo com o disposto nos art. 137, art. 138, art. 139 e 

art. 140 da Resolução CEE nº 3.777/2014. A concessão dos atos de reconhecimento ou de 

renovação de reconhecimento é efetivada mediante o resultado da avaliação a que o curso se 

submeter, o que envolve a análise de documentos e a aplicação de instrumentos próprios. 

 

Cabe destacar que o curso de Licenciatura em Pedagogia, para o qual a instituição solicita a 

renovação de reconhecimento faz parte do PDI, nele se contextualizando. 

 

2.1 – Análise Documental 

 

2.1.1 - Da Faculdade 

 

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares está sediada na Avenida Presidente Costa e 

Silva, nº 177, Bairro Novo Horizonte, Linhares/ES, CEP 29902 – 120. Foi criada por 

iniciativa do Poder Executivo Municipal, por meio da Lei Municipal nº 2.561/2005, a qual foi 

alterada pela Lei Municipal nº 2.681/2007. Obteve credenciamento junto ao Conselho 

Estadual de Educação pela Resolução CEE/ES nº 1.343/2006, publicada no Diário Oficial de 

27 de setembro de 2006. É mantida com recursos públicos do Município de Linhares pela 

Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior de Linhares, instituição pública 

municipal. 

 

A Fundação tem como gestor principal o Senhor Márcio Roney Santos Correia, Presidente da 

Instituição. A Faculdade é dirigida pelo Professor Francisco Silva Antonio de Carvalho, seu 

Diretor Acadêmico e pela Diretora Administrativa Maria Thereza Guimarães Costa e Souza. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – da Faculdade, foi aprovado pelo Conselho 

Estadual de Educação pela Resolução nº 4.245/2015, publicada no Diário Oficial de 31 de 

julho de 2015, com vigência durante o período de 2015 – 2019. O PDI descreve como missão 

da Faceli:  
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 A formação da pessoa como profissional competente, estimulando a formação 

continuada, a conduta ética e o exercício da cidadania alicerçada nos seguintes pilares: 

 

 Ênfase na formação da pessoa como cidadão(ã) e participante do 

meio social; 

 Incentivo à postura ética no desempenho profissional e na vivência 

como cidadão(ã); 

 Promoção do desenvolvimento do espírito crítico; 

 Desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício 

profissional; 

 Estímulo permanente ao aperfeiçoamento profissional e cultural. 

(PDI – 2015). 

 

No tocante à oferta de curso de graduação, a Faceli oferece os Cursos de Bacharelado em 

Direito e em Administração e já dispõe de aprovação para oferecer o Curso de Graduação em 

Serviço Social. Oferece também o Curso de Licenciatura em Pedagogia. E, em nível de pós-

graduação lato sensu, oferece o Curso de Direito Civil Constitucional e o Curso de 

Controladoria e Auditoria Empresarial, ambos aprovados pelo Conselho Estadual de 

Educação, respectivamente pela Resolução CEE nº. 4.388/2015 e Resolução CEE nº. 

4.387/2015. 

 

A Faculdade vem expandindo suas matrículas de modo que registra o seguinte crescimento, 

segundo dados de sua Secretaria Acadêmica, como segue: 

 

2005 2008 492 alunos 

2009 2012 373 alunos 

2013 2013 1.191 alunos 

 

Neste ano a matrícula total é de 876 alunos, dos quais 249 são do curso de Pedagogia. No 

semestre 2/2016 ingressaram outros 100 estudantes, dos quais 50 são do curso de Pedagogia. 

 

A Faculdade sustenta sua ação educativa nos três pilares construídos a partir da Constituição 

da República, reiterados pela Lei nº 9394/1996, para o ensino superior, ou seja, o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

 

2.1.2 – Do Curso de Pedagogia 

 

O ingresso no curso de Licenciatura em Pedagogia faz-se mediante processo seletivo, que 

utiliza os resultados do ENEM. Contudo, em cumprimento à Lei Municipal nº 3.355/2013, do 

total das vagas oferecidas , por curso e turno, 50% (cinquenta por cento) são reservadas para 

candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola da rede pública. 

Além disso, há critério que associa também a renda (igual ou inferior a um salário mínimo e 

meio) ao critério anterior. 

 

Os dados a seguir mostram o ingresso de estudantes no curso de Pedagogia, no período de 

2008 – 2016:  

 

ANO N°. ANO N°. 

2008  100 2013 51 
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2009  ... 2014 104 

2010  ... 2015 103 

2011  100 2016 103 

2012 50 Total 611 

 

Registrou-se no último processo seletivo, em 2016, uma demanda de 6 (seis) candidatos por 

vaga no curso de Pedagogia, o que demonstra um bom indicador de demanda, haja vista que 

em muitas instituições sequer há candidatos suficientes para preencher as vagas oferecidas no 

curso. 

 

O curso de Pedagogia oferecido pela Faceli destina-se, por imperativo normativo da 

Resolução CNE nº 01/2006, à formação de professores para a docência na Educação Infantil, 

nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), nos cursos de nível médio na 

modalidade de formação de professores, nos cursos de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar. 

 

Os cursos de Licenciatura em Pedagogia referenciam - se na Resolução CNE/ CP nº 1, de 15 

de maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Pedagogia, na modalidade Licenciatura. 

 

A mais recente Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que 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 a 

formação continuada também deve referenciar o curso de Pedagogia, cujo prazo final para 

adequar os cursos é julho de 2017. 

 

Desde 2007, para as novas turmas ingressadas na Faceli, a Licenciatura em Pedagogia tem por 

finalidade a formação do professor para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 

5º ano), na Educação Infantil, no Curso Normal de nível médio e na Educação Profissional 

onde couber. Por isso, a Faculdade deverá rever a definição dos objetivos (p. 31 e 32) do 

curso.O Perfil Profissional deve ser expresso de forma coerente aos objetivos e estreitamente 

relacionado às competências e habilidades definidas nas disciplinas. 

 

O currículo do curso contempla, conforme Res. CNE 01/2006, e respeitada a autonomia 

pedagógica da instituição, a seguinte estrutura: 

 

1 – Núcleo de Estudos Básicos – constituído pelos fundamentos teórico- metodológicos 

necessários à formação do pedagogo. 

 

2 - Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos- constituído pelos 

conhecimentos voltados às áreas de atuação profissional priorizados pelos projetos 

pedagógicos das instituições. 

 

3 – Núcleo de estudos integradores – que proporcionará enriquecimento curricular pela 

participação em Atividades Complementares, em eventos, em Programa de Iniciação 

Científica, de Monitoria, de Extensão, Seminários e Atividades Práticas, dentre outras. 

 

As disciplinas somam 3.400 horas / aulas, incluindo as atividades práticas ; o Estágio 

Curricular soma 400 horas e as Atividades Complementares somam 200 horas. É importante 
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destacar que há no currículo um componente denominado Atividades Práticas com carga 

horária definida - 400 horas, incluído na Matriz Curricular e no ementário. 

 

As Atividades Práticas estão distribuídas ao longo do 1º ao 5º período, sendo que 50% de sua 

carga horária realizam-se nas escolas de educação básica. E o restante é desenvolvido na sala 

de aula, tendo por objeto a análise das práticas observadas, a reflexão sobre seus fundamentos 

e a preparação para novas observações. E no 5º período se inicia o Estágio Supervisionado, o 

que parece viabilizar a associação teoria prática, de modo contínuo. 

 

Além das disciplinas obrigatórias, o currículo do curso propõe disciplinas optativas, a saber: 

Direitos da Criança e do Adolescente; Leitura Instrumental em Língua Inglesa; Leitura 

Instrumental em Língua Espanhola; Orientação Educacional e Vocacional; Educação a 

Distância. No semestre em que está prevista a disciplina optativa, o Colegiado do Curso 

define qual disciplina será oferecida, considerando as escolhas dos alunos, dentre as que 

tiverem maior aceitação. A disciplina optativa integrará o histórico escolar do aluno. 

 

4 - As Atividades Complementares, componentes que integram o currículo do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, com carga horária de 200 horas, conforme consta na Matriz 

Curricular (p. 69) são aplicadas mediante a normatização estabelecida no Regulamento nº 01, 

de 01 de outubro de 2013 que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento de Atividades 

Complementares dos Cursos de Graduação da Faculdade de Ensino Superior de Linhares – 

Faceli. 

 

Recomendamos a atualização do Regulamento, especialmente quanto ao alinhamento entre o 

art. 1º e o art.2º. 

 

O currículo do curso deve ser integralizado, no mínimo, em 4 (quatro) anos e no máximo em 

8 (oito) anos. 

 

O calendário escolar tem 200 dias letivos, distribuídos em dois períodos de 100 (cem) dias 

cada um.  

 

 A Matriz Curricular que, não obstante ser aplicada em hora/aula, tem registro acadêmico em 

termos de hora, totalizando 3.433 horas (três mil, quatrocentos e trinta e três horas). 

 

O Estágio Curricular é componente obrigatório no curso de Licenciatura em Pedagogia e, em 

termos do art. 7º, inciso II, da Resolução CNE 01/2006 deve ser integralizado com 300 horas, 

prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

contemplando, também, outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto 

pedagógico da instituição. A Faculdade dispõe de normatização própria do Estágio 

Supervisionado, conforme estabelecido no Regimento Acadêmico.  

 

Em síntese, na forma como é oferecido atualmente, o curso de Licenciatura em Pedagogia 

realiza-se por meio de um currículo que totaliza 4.000 horas/aulas, correspondendo à 3.433 

horas. 

 

O Plano de Curso expressa que a identidade do curso está alicerçada em quatro pilares: 

formação para a gestão democrática, para a sustentabilidade social, para o 
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autodesenvolvimento e para a ética solidária, princípios fortemente defensáveis no âmbito da 

educação e da sociedade atuais.  

 

A partir de 2007, para as turmas novas, o curso de Pedagogia passou a ser regulado pela 

Resolução CNE nº 1/2006. Em consequência, o Perfil Profissional de Conclusão foi alterado, 

nos termos da referida resolução. 

 

Com a edição das novas diretrizes curriculares para a formação de professores, em 2015, 

mediante a publicação da Res. 01/2015, os cursos de formação de professores que se 

encontram em funcionamento deverão se adaptar a essa Resolução, no prazo de dois anos, a 

contar da data de sua publicação, ou seja, até julho de 2017. A esse respeito a Faculdade 

providenciou algumas adequações ao currículo do curso, ainda que a Res. CNE 01/2006 esteja 

em vigor. 

 

Contudo, resguardada a autonomia pedagógica que lhe é própria, e considerando a excelente 

qualificação de seu quadro docente, bem como o fato de dispor, atualmente, de um quadro 

permanente, estatutário, com alguma disponibilidade, além dos encargos de ensino, 

recomendamos retomar a revisão curricular, por exemplo, em aspectos como: 

 

1) denominação de disciplinas (ex: currículos e programas de ensino; Gestão escolar: 

princípios e métodos); 

 

2) incorporar conteúdos como: a Base Nacional Comum do Currículo, a avaliação 

educacional que precisa abranger: avaliação da aprendizagem, autoavaliação 

institucional e avaliação de rede ou de sistema (SAEB, Prova Brasil, Paebes, 

Avaliação Nacional da Alfabetização); enfatizar a análise e o uso dos resultados da 

avaliação; 

 

3) dar ênfase ao disposto no art. 5º, inciso VI da Res. 01 /2006, e no art.5º da Res. CNE 

01/2015. É recomendável que seja garantido o domínio das competências básicas ao 

professor dos anos iniciais do ensino fundamental, o que envolve o estudo e a 

aprendizagem dos conhecimentos que devem ser mobilizados nas diversas 

disciplinas da Base Nacional Comum (conteúdos do 1º ao 5º ano); 

 

4) especial atenção é necessária à Leitura e Escrita e à Matemática para repercutir na 

docência do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, dada a situação deficitária que se 

tem constatado nos resultados escolares; 

 

5) estudar a inclusão de aspectos sócioemocionais como objetivos a serem trabalhados 

no processo pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

São esses alguns dos aspectos que, por sua própria natureza, podem ser revisados com vistas 

ao aperfeiçoamento do currículo do curso. 

 

A Monitoria, uma outra atividade que faz parte da oferta no Curso de Pedagogia, está 

regulamentada pelo Regulamento Nº 8, de 29/abril/2014. Foi aprovado pelo Consup e 

contém de forma clara e bem detalhada as diretrizes para a realização da atividade, 

requisitos exigidos, seleção de alunos, atribuições e demais condições necessárias ao seu 

bom funcionamento. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso – é objeto do Regulamento nº 01, 26 de março de 

2014. Estabelece diretrizes, procedimentos de elaboração e apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso, bem como atribuições do aluno para obtenção de grau acadêmico de 

licenciado. 

 

A Biblioteca – é regulamentada pelo Regulamento nº 5, de 21 abril de 2014 que estabelece 

diretrizes para o seu funcionamento, definindo serviços, direitos, deveres dos usuários, uso 

de computadores etc. Progressivamente, na medida do possível, cabe ampliar o acervo 

destinado à Pedagogia, com acesso a diversos sites gratuitos, a periódicos e a novas 

aquisições. Deve haver alinhamento entre as bibliografias básica e complementar indicadas 

no ementário das disciplinas e a disponível na biblioteca. 

 

– Corpo Docente 

 

O corpo docente disponível para o curso de Licenciatura em Pedagogia é composto por 14 

professores, sendo 10 mestres e 04 doutores. À exceção de um, os demais são concursados. 

Os currículos encontram-se no processo. Com a edição da Lei nº 032, de 09 março de 2016, 

que trata do Plano de Cargos, de Carreira e Remunerações do Magistério Superior da Faceli, 

a instituição realizou concurso de ingresso e vem admitindo professores, sob regime 

estatutário, em substituição aos contratados em regime temporário. 

 

O curso é coordenado por um professor com formação na área, mestre e estudante de 

Doutorado.  

 

Colegiado do Curso  
 

O Colegiado do Curso é formado pelos professores das disciplinas ministradas no semestre 

letivo, por um representante discente, eleito por seus pares. Reúne-se em datas estabelecidas 

pela Coordenação do curso, podendo ser convocado pela Direção Acadêmica ou pelo 

Coordenador. 

 

 Núcleo Docente Estruturante - NDE  
 

O NDE é instituído pelo Regulamento nº 01/2016, aprovado pelo Consup. É integrado por 

professores do curso e por um técnico administrativo, nos termos do que estabelece a 

Resolução Nº 01 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação – 

CONAE. 

 

O NDE dispõe de um cronograma que dimensiona as ações para 2017. Apesar de o NDE 

não haver atuado ainda, pois só o fará em 2017, mediante cronograma estabelecido, os 

professores trazem para o Núcleo a experiência acumulada no Colegiado.Tanto assim que a 

revisão do PPC realizou - se por meio de uma comissão de professores. 

 

 A Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

A CPA dispõe de regulamentação própria, sendo responsável pela condução do processo 

interno de autoavaliação institucional. É responsável, ainda, pela sistematização e prestação 
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de informações aos segmentos pertinentes. O regulamento foi submetido à aprovação do 

Conselho Superior da Faculdade - Consup.  

 

A CPA está estruturada da seguinte forma: coordenador, dois docentes, dois discentes, dois 

funcionários administrativos e dois representantes da sociedade civil, conforme o 

Regulamento vigente. No site da instituição encontra-se relatório de autoavaliação 

institucional, contendo os resultados do último ciclo realizado. 

 

Atividades Práticas 

 

Como já se mencionou, merece destaque, o componente curricular “Atividades Práticas” 

incorporado ao currículo, num total de 80 horas, sendo 40 horas de atividades desenvolvidas 

em sala de aula e 40 horas de atividades práticas em ambiente exterior à Faculdade, com 

vistas a uma aproximação com a realidade, com a diversidade, fundamenta discussões e 

promove a articulação teoria e prática. As Atividades Práticas estão colocadas ao longo dos 

cinco primeiros semestres, seguindo-se o Estágio Supervisionado que dará continuidade à 

ação teoria-prática-teoria.  

 

A título de sugestão é possível pensar em um interessante Projeto de Pesquisa, a ser 

desenvolvido por um ou mais de um professor, que viesse(m) a investigar essa iniciativa 

enquanto se realiza. 

  

Pesquisa 

 

Em relação à Pesquisa, a Faculdade está estruturando uma coordenação própria, que está 

definindo linhas de pesquisa . Há regulamentação própria para a pesquisa. Com o objetivo 

de proporcionar à comunidade acadêmica os meios para a iniciação científica foi criada a 

Revista Acadêmica da Faceli, denominada “Faces do Saber”, em formato eletrônico. A 

revista dispõe de Regimento próprio aprovado e publicado no sítio da Faculdade. 

 

O PPC informa, ainda, que entre os dias 18 a 20 de agosto, foi realizada a I Jornada 

Científica aberta ao público. Os artigos darão origem à 1ª edição da “Faces do Saber”. 

 

No âmbito do curso de Licenciatura em Pedagogia, estão em fase de desenvolvimento os 

seguintes Projetos de Pesquisa, envolvendo a coordenação de Pesquisa e Extensão e 

professores com a participação de acadêmicos do curso: 

 

1) História local e Arqueologia dos povos Indígenas da Foz do Rio Doce 

2) Novo Currículo do Ensino Médio 

3) O uso de novas mídias na Educação Infantil 

4) Educação especial e os novos desafios pedagógicos 

5) Novas técnicas na Educação de Jovens e Adultos 

 

Extensão 

 

Quanto às atividades de Extensão, o PPC informa que de 2013, consistem no processo 

educativo, cultural e científico, que articula o ensino, a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre a Faculdade e a sociedade local. As atividades de 

Extensão desenvolvidas nos anos 2014, 2015 estão relacionadas nas páginas 19 a 24 do PPC., 
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observando-se cursos, palestras, seminários, cinema, contação de histórias, dentre muitas 

outras. 

 

Infraestrutura: espaços e equipamentos 

 

A Faceli está localizada numa ampla área de 15.050,00m2 dos quais 7.719,00m2 constituem a 

área construída. O prédio é edificado em dois pavimentos, contemplando acessibilidade em 

todos os pontos necessários. Dispõe de todos os espaços necessários a uma instituição escolar, 

compreendendo as salas de aula, laboratórios, salas de coordenadores, de diretores, biblioteca, 

sanitários, cozinha, cantina, recepção, enfim, como se pode verificar nas páginas 62 e 63 do 

PPC. 

 

Em relação aos equipamentos e mobiliários, a maior parte está instalada. Mas alguns, dentre 

esses, os computadores do laboratório, ainda não estavam instalados no prédio novo, no dia da 

visita local (24/11/2016), o que é compreensível em face do processo de mudança de prédio. 

De qualquer forma, a instituição dispõe de todo o material escolar e didático básico para o 

curso ter continuidade nesse prédio. 

  

2.2 - ANÁLISE DE RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DO 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

De acordo com o que estabelece a Resolução CEE nº 3.777/2014, especialmente no que se 

refere ao: 

 
Art. 266 Na avaliação da educação superior das IES jurisdicionadas ao CEE, serão 

utilizadas as modalidades de avaliação adotadas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - Sinaes - e será integrada pelas seguintes formas 

de avaliação: 

 [...] 

  

II – avaliação dos cursos de graduação por meio de procedimentos 

próprios, com visita de verificação in loco, que ocorrerá no momento da 

aprovação, reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos; 

 

2.2.1- No dia 24 de novembro de 2016, para atender às solicitações da Faceli, formuladas por 

meio dos processo nº 67886345/2014 e processo nº 75744201/2016, o Conselho Estadual de 

Educação, por meio de comissão designada, visitou a instituição com o objetivo de realizar a 

coleta de dados necessários à avaliação do curso de Licenciatura em Pedagogia com vistas à 

Renovação de Reconhecimento desse curso. 

 

A visita envolveu os seguintes procedimentos: a) identificação dos espaços, seus 

equipamentos e mobiliários; b) aplicação do Instrumento de Avaliação para Renovação do 

Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia (revisado em relação ao instrumento 

nº do CEE); c) entrevistas com gestores, professores e alunos. 

 

Assim, foi conhecida a nova sede da Faculdade, recentemente inaugurada, localizada na 

Avenida Presidente Costa e Silva, nº 177, Bairro Novo Horizonte – Linhares/ES.Trata-se de 

um prédio muito adequado à finalidade a que se destina, tanto em relação à sua bela 

arquitetura, quanto à sua funcionalidade: espaços amplos, bem dimensionados, claros, 

predominando iluminação natural, situado em lugar silencioso, dispondo de água própria, 
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enfim, um prédio que atende a exigências pedagógicas e higiênicas para abrigar uma 

instituição educativa. Em relação aos equipamentos e mobiliários, alguns espaços estão sendo 

instalados, já que envolvem mudanças de todo o material, como é o caso do Laboratório de 

Informática, que dispõe de uma área de 120,00m. As salas de aula já estão montadas e 

dispõem do material necessário ao seu funcionamento. Também os espaços administrativos 

estão equipados e em funcionamento. As salas de aula e o seu mobiliário atendem muito bem 

à sua finalidade: são arejadas e receberão equipamento de climatização (em processo de 

aquisição), bem iluminadas, muito claras e amplas. 

 

2.2.2 - A coleta de dados para preenchimento do Instrumento realizou-se pela consulta a 

documentos disponibilizados, observação de registros acadêmicos e informações fornecidas 

durante as entrevistas. Como resultado tem-se um conjunto de dados registrados no 

Instrumento que deverá ser entranhado no processo nº 75744201, exclusivamente de uso do 

Conselho. 

 

Indica-se, pois, o resultado obtido pela aplicação do Instrumento: 

O Instrumento nº é constituído por três partes:  

 

2.2.2.1 - Contextualização da Instituição e do curso de Licenciatura em Pedagogia;  

 

A contextualização da Instituição e do curso está registrada no Instrumento CEE nº, 

suficientemente detalhada para fornecer ao Conselho uma visão global da Faceli, razão pela 

qual não a repetiremos aqui. 

 

2.2.2.2- Requisitos legais e normativos 

 

Os resultados registrados no Instrumento mostram que a Faceli atende aos diversos 

dispositivos legais e normativos fixados pelo Conselho (Diretrizes Curriculares, titulação e 

carga horária de professores; tempo de integralização do currículo, acessibilidade, libras, 

registros acadêmicos e educação ambiental). 

 

Apenas em relação ao Núcleo Docente Estruturante- NDE cabe considerar que está 

estruturado por meio do Regulamento nº 1/2016, baixado pelo Consup, tendo seu cronograma 

de funcionamento estabelecido para iniciar-se em fevereiro de 2017. Entendemos que a 

situação indicada não deve ser objeto de penalização da instituição porque: o NDE está 

instituído e constituído adequadamente; ainda que não tenha iniciado seu funcionamento, os 

professores trazem a experiência vivenciada no Colegiado de Curso, que já vinha 

funcionando. 

 

 Resultado: requisitos atendidos. O NDE deverá atuar a partir de fevereiro/2017. 

2.2.2.2 – Dimensões avaliadas 

 

A) Organização didático- pedagógica: avaliada em relação aos seguintes indicadores: 

contexto educacional, políticas institucionais, objetivos do curso, perfil do egresso, estrutura 

curricular, conteúdos curriculares, metodologia, estágio supervisionado, atividades 

complementares, Trabalho de conclusão de curso, avaliação da aprendizagem, número de 

vagas, atividades práticas, interação com a rede pública, ações de retroalimentação. 

Resultado: média obtida = 4,37 
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B) Corpo Docente. – esta dimensão foi avaliada considerando os seguintes indicadores: 

atuação do NDE, atuação do coordenador, experiência do coordenador, seu regime de 

trabalho e sua titulação; titulação, regime de trabalho, experiência profissional, experiência na 

educação básica e experiência no ensino superior do corpo docente; produção dos docentes e 

funcionamento do colegiado. 

Resultado: media obtida: 4,56  

 

C) Infraestrutura – representada pela estrutura física e seus equipamentos, a dimensão foi 

avaliada por meio dos seguintes indicadores: gabinetes de trabalho para professores, espaço 

para coordenador, sala de professores, salas de aula, acesso de estudantes a equipamentos de 

informática, bibliografia básica e complementar, periódicos especializados, laboratórios 

(qualidade e quantidade) e serviços de laboratório. 

 

Resultado: média obtida = 3,03 

 

Média geral = 4,00 Conceito = Muito Bom 

 
CONCLUSÃO 
 
Considerando o exposto acima, em face da análise documental, de observações realizadas por 

ocasião de visita técnica à Faculdade de Ensino Superior de Linhares e do resultado da 

aplicação do Instrumento CEE nº 05, sugerimos o deferimento da solicitação de renovação 

do reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecido pela Faculdade de 

Ensino Superior de Linhares, com endereço na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 177, 

Bairro Novo Horizonte, Linhares, Espírito Santo com a oferta de 100 (cem) vagas, por um 

período de três anos, contados a partir de janeiro de 2017, conforme art. 137 da Resolução 

CEE nº 3.777/2014. 

 

Aprovado na reunião da Comissão de Educação Profissional e Ensino Superior o parecer da 

relatora. 

 

Em 06-12-2016. 

 

Gildo Lyone Antunes de Oliveira 

Josemar Francisco Pegorette 

Maria José Cerutti Novaes 

Marluza de Moura Balarini (Relatora) 

Moacir Lellis 

Nilza Therezinha Herbst Stange 

Santinho Ferreira de Souza 

 

VOTO DO PLENÁRIO 

 

O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão. 

Baixe-se a Resolução competente. 

Sala Padre José de Anchieta, em 06-12-2016. 

 

Maria José Cerutti Novaes 

Presidente do CEE 
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