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1. DADOS GERAIS DO CURSO
1.1. Curso:
Curso Superior em Pedagogia

1.2. Titulação:
Licenciado em Pedagogia

1.3. Regime:
Seriado Semestral

1.4. Vagas Oferecidas e Turno:
Turno: Noturno
Vagas: 120

1.5. Fundamentos Legais
Autorização: Portaria MEC 211 de 27/03/2014, publicada no D.O.U. em 28/03/2014

1.6. Carga Horária Total:
3.200 horas-relógio.

1.7. Integralização:
Tempo Mínimo: 4 anos (8 semestres)
Tempo Máximo: 8 anos (16 semestres)
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2. O CURSO
Para acompanhar as diversas alterações que vem ocorrendo na sociedade
contemporânea, governos e educadores se empenham numa fundamentada reconstrução
sobre a concepção da educação e da formação de educadores.
O Curso de Licenciatura em Pedagogia do UNIFACIG leva à formação docente e
propicia ao licenciando o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais à prática
profissional, bem como de aprendizagens essenciais, quanto aos aspectos intelectual, físico,
cultural, social e emocional de sua formação, tendo como perspectiva o desenvolvimento
pleno do ser humano.
Além disso, ao mesmo tempo em que forma professores, o curso de Pedagogia,
prepara pessoas capazes de compreender e colaborar para a melhoria da qualidade em que
se desenvolve a educação, envolvidos e compromissados com uma formação para a
transformação social. Por isso, também, que o egresso pedagogo do UNIFACIG, atua como
educador na Educação Infantil, no Ensino Fundamental I, na Educação de Jovens e Adultos,
como Gestor Escolar, Analista Educacional e, também, em diversos espaços não escolares,
como em empresas, hospitais, ONGs, associações, igrejas, eventos, emissoras de
transmissão (rádio e Tv), formando um novo campo de trabalho profissional, que ao atravessar
os muros da escola, invalida preconceitos e ideias de que o pedagogo está apto para exercer
suas funções apenas na sala de aula ou em espaços escolares.
Nos dias atuais, onde houver uma prática educativa, se instala uma ação pedagógica.
O processo de ensino-aprendizagem é vivenciado não somente dentro da escola, mas é uma
ação que acontece em todo e qualquer setor da sociedade, que se caracteriza como a
sociedade do conhecimento, porque a educação formal e a não formal caminham
paralelamente e tornam a educação o principal instrumento contra a desigualdade social.
Quanto ao “campo de atuação, o profissional formado em Pedagogia é tão vasto,
quanto são as práticas educativas na sociedade – o que faz do Pedagogo um profissional que
atua em várias instâncias da prática educativa, nas suas mais variadas formas e
manifestações” (LIBÂNEO, 2005, p.105)
2.1. Organização Acadêmica e Administrativa do Curso – Fundamentação Legal

O Curso de Pedagogia busca, em sua organização acadêmica - administrativa cumprir
a concepção de educação superior com o princípio da indissociabilidade entre ensino,
atividades investigativas e extensão, disposto no artigo 207 da Constituição Brasileira, de
1988, tem como parâmetro as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação
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em Pedagogia, Licenciatura (Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006), as Diretrizes
Curriculares Nacionais para formação inicial em Nível Superior (Resolução CNE/CP nº 02, de
1º de Julho de 2015), Plano Nacional de Educação – PNE (Lei n° 13.005/2014) e demais
legislações pertinentes:
I.

Projeto Político Institucional da IES;

II.

Plano de Desenvolvimento Institucional da IES

III.

Decreto

9.235

de

15

de

dezembro

de

2017

disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm;
IV.

Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 (LIBRAS) disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm;

V.

Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de Junho de 2007 (carga horária mínima e tempo de
integralização);

VI.

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares; Nacionais
para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Indígena);

VII.

Catálogo dos Cursos de Tecnologia

VIII.

Resolução CNE/CES N º 3, de 2 de julho de 2007 (conceito de hora-aula);

IX.

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e
Resolução CP/CNE N° 2/2012 (Políticas de Educação Ambiental) disponível em:
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=491

X.

Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 (Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos);

XI.

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme o
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, disponível em:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm;

XII.
XIII.

Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010 (NDE); e
Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 (Extensão Universitária).

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Pedagogia do UNIFACIG realizará
a adequação curricular, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial
em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC Formação), Resolução CNE/CP
nº 2 de 20 de dezembro de 2019, para o próximo ano de 2023, uma vez que os licenciandos
de Pedagogia do UNIFACIG (turmas ingressantes de 2016.01; 2018.01 e 2019.01) iniciaram
seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP nº 2/2015, podendo concluir sob a mesma
orientação curricular.
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2.2. Articulação Institucional, Atuação do Coordenador e do NDE

2.2.1. Articulação Através dos Órgãos Legislativos

O coordenador de curso é membro do:
I.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE): órgão deliberativo em matéria
de natureza didático-científica do Centro Universitário e consultivo em matéria
administrativa e disciplinar;

II.

Presidente do Colegiado de Curso.

Os coordenadores de curso possuem representação no Conselho Universitário
(CONSUN).

2.2.2. Articulação Através dos Órgãos Executivos

A Coordenação de Curso de Graduação é a unidade básica para os efeitos de
organização administrativa e didático-científica do curso. A ela compete em linhas gerais a
administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do curso com especial
atenção no cumprimento da carga horária e dos conteúdos das disciplinas e atividades, bem
como o desempenho docente e discente.
A Coordenação do Curso articula-se e é apoiada por:
I.

Reitoria - unidade de gestão superior de caráter executivo que tem por competência
planejar, implementar, supervisionar e avaliar as atividades básicas do UNIFACIG;

II.

Pró-reitoria de Operações Acadêmica - é responsável pelo planejamento anual das
operações acadêmicas necessárias ao adequado funcionamento dos cursos,
supervisão das ações relativas ao Registro Acadêmico e Regulação, estruturação e
atualização dos documentos relativos à gestão institucional dando suporte constante
para o aprimoramento das atividades de avaliação institucional e movimentação de
estudantes.

III.

Pró-reitoria de Ensino e Aprendizagem - é responsável pela organização e
coordenação da execução das atividades de ensino, articuladas à pesquisa e à
extensão, do Centro Universitário, dando suporte à Pró-Reitoria de Operações
Acadêmica, aos Coordenadores de Curso e aos professores na estruturação e
desenvolvimento e constante atualização dos Projetos Pedagógicos dos cursos de
graduação e pós-graduação, no acompanhamento e avaliação do processo de Ensino
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e Aprendizagem, na estruturação do programa qualificação pedagógica de docentes
e tutores, mantendo em todo o processo absoluta coerência com a legislação do
Ensino Superior e as orientações contidas nos instrumentos de avaliação interna e
externa.
IV.

Assessoria de Pesquisa/Iniciação científica – a qual compete implementar as
políticas de desenvolvimento da Iniciação científica;

V.

Apoio Pedagógico – que tem o objetivo de prestar assistência acadêmica,
implementar política de formação e qualificação aos docentes e coordenadores de
curso;

VI.

Serviço de Atendimento ao Estudante – ao qual competirá a orientação aos alunos
com necessidades de natureza acadêmica e psicopedagógica e que tem a finalidade
de implementar a política de concessão de auxílio financeiro a alunos a título de bolsas
de estudo, através de políticas públicas ou institucionais e de coordenar as atividades
de suporte socioeconômico a estudantes do UNIFACIG;

VII.

Comissão Própria de Avaliação – CPA, à qual compete gerenciar a Avaliação
Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e subsidiar a
coordenação de curso com dados e informações que propiciem a melhoria das
atividades do curso;

VIII.

Secretaria Acadêmica - órgão de execução cuja competência é centralizar a
administração acadêmica no âmbito da Instituição, realizando o registro e controle
acadêmico dos estudantes, durante todo o período da vida acadêmica;

IX.

Órgãos Suplementares de Apoio; (Biblioteca, Secretaria, Laboratórios, Setor de TI);

X.

Núcleo Docente Estruturante – NDE - ao qual compete mais diretamente à
atualização, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso nos termos
da Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010;

XI.

Núcleo de Prática Jurídica – ao qual compete a coordenação de todas as atividades
de prática jurídica.

XII.

Núcleo de Educação à Distância – NEAD - ao qual compete a estruturação das
atividades em EaD juntamente com a Equipe Multidisciplinar.

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso conta com uma sala
equipada com mesas, armários, computador com acesso à rede, impressora e telefone.
A natureza da gestão do colegiado é acadêmico-administrativa, cabendo ao
Colegiado, conforme definido no Regimento, a condução do curso, o que envolve o
planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das atividades previstas no
Projeto Pedagógico.
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Todos os setores de apoio pautam suas atividades no cumprimento do Projeto
Pedagógico do Curso e suas atividades estão voltadas tanto para o apoio aos docentes
quanto aos discentes.

2.3. Justificativa de Oferta/Continuação do Curso

A região de Manhuaçu possui a necessidade de formação de professores, pois as
muitas escolas locais e regionais precisam de profissionais da educação. Essas escolas
demandam que seus profissionais obtenham a formação superior em licenciatura para a
educação básica. O curso de Pedagogia do UNIFACIG é pioneiro na região e o profissional
graduado poderá atuar em uma vasta região, em um grande e diferenciado número de
instituições escolares, tanto da rede pública quanto particular, e não escolares.
Antigamente o pedagogo era visto como sendo aquele que alfabetizava, que tinha a
função apenas de ensinar a ler e escrever. Com as novas demandas sociais para o processo
de formação do cidadão surgidas no século XXI, vê-se a vasta atuação do Pedagogo e sua
importância para o desenvolvimento das instituições.
Contudo, o desenvolvimento econômico nacional está cada vez mais em contraste
com o baixo índice de escolaridade, um grande obstáculo para a empregabilidade da
população. A necessidade de formação de docentes é clara, uma vez que a educação é um
dos mais importantes pré-requisitos para o crescimento e desenvolvimento não só social, mas
também econômico e cultural, de qualquer nação.
Sendo assim, o curso de Licenciatura em Pedagogia do UNIFACIG justifica-se por
contribuir para a habilitação de docentes com competências e formação profissional
necessárias para o atendimento da crescente demanda por profissionais do ensino, presente
em nível regional e nacional.

2.4. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso

As políticas e as diretrizes têm como princípio o direcionamento das decisões acerca
da prática acadêmica que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão. Tomando como pilar o
DNA UNIFACIG e a decisão filosófica da IES que objetiva a formação plural do indivíduo
como profissional, ser social e moral, portanto as políticas definidas se voltam para esse
princípio. Desta forma os preceitos a serem considerados para o estabelecimento dessas
políticas são:
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I.

O ensino é prático ativo e se fundamenta na associação das experiências prévias do
indivíduo com o conhecimento a ser construído nos diferentes espaços de
aprendizagem;

II.

Formar cidadãos para pensar crítica e reflexivamente para resolução de problemas do
mundo real como estabelece sua missão; e

III.

Ser uma instituição comprometida com o desenvolvimento da ciência e,
consequentemente, com a transformação da sociedade pela aplicação do
conhecimento técnico-científico.

Para tanto, pratica-se nos diferentes cursos conteúdos e atividades centradas na
aprendizagem significativa que oportunizam o desenvolvimento do raciocínio próprio da
profissão, a tomada de decisão e a associação com experiências prévias ultrapassando dessa
forma a mera obtenção de informações. Cabe ainda ressaltar, a busca por promover um
alinhamento contínuo entre a iniciação científica e a extensão, levando os discentes a
romperem os limites das salas de aula e se envolver com as demandas loco regionais.
O fazer acadêmico se orienta pelo DNA UNIFACIG, cujos conceitos perpassam a
elaboração dos conteúdos, a formulação de atividades avaliativas ou não, os objetivos das
unidades curriculares alinhadas às competências que se deseja desenvolver, a iniciação
científica e as práticas de extensão, as decisões sobre a infraestrutura, e a formação dos
docentes e do corpo técnico-administrativo.

Figura 01: DNA UNIFACIG
Fonte: Elaborado pelos autores.
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2.4.1. Política de Ensino e Aprendizagem
A proposta de ensino do Centro Universitário UNIFACIG é praticar um ensino ativo e
significativo cujo objetivo é envolver os discentes de forma integral no processo de
aprendizagem. Esse desafio coloca a necessidade de superar as técnicas mnemônicas de
aprendizagem que privilegiam a “decoreba”, “a reprodução dos conteúdos” e as técnicas que
favoreçam a “memorização”. Um dos motivos para o abandono dessa perspectiva é o
entendimento de que o cérebro não trabalha de maneira fragmentada. De acordo com Hadnan
Tose (sd) ele, o cérebro, “processa por comparação e quando o aluno decora é como se a
aprendizagem ficasse sem a alma”.
Corroborando essa análise, Novak (2000) afirma ser a educação um ato cognitivo e
humanista compreendendo além da cognição, sentimentos e emoções entre o professor e
aquele que aprende. Associa-se a esse argumento, a análise de Ausubel (1963) que acredita
ser a aprendizagem o resultado de algo que é construído com base nas informações que já
estão armazenadas na mente do aprendente, experiências prévias, pois como aponta Hadnan
Tose, aprende-se por comparação. Ou seja, Ausubel argumenta que o indivíduo aprende, e
está aberto a novas experiências, quando a informação encontra eco nos conhecimentos
previamente adquiridos.
Considerando esses argumentos e a proposta do DNA UNIFACIG e alinhados com os
objetivos do UNIFACIG define-se as seguintes políticas de ensino a serem adotadas em seus
diferentes cursos:
I.

Construção coletiva de projetos pedagógicos centrados no aluno como protagonista
do processo ensino-aprendizagem;

II.

Elaboração de projetos pedagógicos que demonstrem claramente como o conjunto
das atividades previstas desenvolverá o perfil desejado de seu egresso e o
desenvolvimento das competências e habilidades esperadas;

III.

Avaliação e atualização constante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos;

IV.

Privilegiar às metodologias ativas de aprendizagem;

V.

Promoção da interdisciplinaridade e da flexibilidade curricular;

VI.

Estímulo à permanência dos estudantes por meio de apoio pedagógico e financeiro; e

VII.

Apoio ao desenvolvimento pedagógico dos docentes.

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à concepção filosófica da
organização didático-pedagógica, devem apresentar:
I.

Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que
articule o ensino, a pesquisa/iniciação científica e a extensão;
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II.

Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por meio de
processos interdisciplinares;

III.

Estímulo às metodologias ativas de aprendizagem e fim da hegemonia da aula
expositiva;

IV.

Inserção de tecnologias da informação na relação ensino-aprendizagem;

V.

Priorização do desenvolvimento de competências e habilidades;

VI.

Desenvolvimento de atividades que privilegiam os saberes teórico-práticos e a
inserção na comunidade onde localiza-se o curso;

VII.

Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a
resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;

VIII.

Estímulo à educação continuada considerando a graduação como etapa de
construção das bases para o desenvolvimento.

IX.

Estreitamento do relacionamento com os egressos a fim de obtenção de melhoria de
qualidade no ensino.

Para a efetiva aplicação desses princípios serão utilizados os seguintes mecanismos:
I.

Todas as disciplinas terão suas aulas previamente preparadas pelos docentes e
publicadas em ambiente virtual de aprendizagem, com orientações precisas e
detalhadas do que o aluno deve estudar. Os professores poderão usar diferentes
metodologias e recursos por meio do ambiente virtual.

II.

Em todas as disciplinas os docentes terão horas de atividades práticas
supervisionadas para os alunos realizarem atividades ligadas ao conteúdo da
disciplina fora da sala de aula, sempre sob orientação e acompanhamento docente.

III.

As atividades de cada disciplina serão acompanhadas e avaliadas regularmente por
docentes, pelo NDE e pelos coordenadores de curso.

IV.

Durante os semestres letivos, ao longo do curso, com o apoio dos docentes, os alunos
elaborarão trabalhos interdisciplinares para a integração dos conteúdos e
competências desenvolvidos ao longo do curso.

V.

A avaliação dos alunos em cada disciplina deve abranger, além dos conteúdos
trabalhados na sala de aula e no ambiente virtual de aprendizagem, os conteúdos e
atividades que foram elaborados pelo docente na preparação das aulas conforme
planos de ensino.

VI.

A avaliação do processo ensino/aprendizagem será realizada por meio de
procedimentos de avaliação variados de acordo com a modalidade que tem como
objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos
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programáticos específicos do curso, assim como temas de conhecimentos gerais e as
competências estabelecidas para o curso.
VII.

Proposição de eventos antenados às questões de natureza econômica, social, cultural,
política e ambiental da cidade e região onde situa o UNIFACIG.

O Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, concebe a educação à distância como
“modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos
diversos”.
Com a promulgação da Portaria nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019, atendendo aos
requisitos legais estabelecidos, o Ministério da Educação autorizou, a utilização de
modalidade semipresencial, para a oferta de disciplinas integrantes do currículo baseadas no
art. 81 da Lei nº 9.394/96, introduzindo-as na organização didático-pedagógica e curricular de
seus cursos superiores, com a seguinte propositura:
Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de
EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação
presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso.

O UNIFACIG inseriu nas estruturas curriculares dos seus cursos, dos programas
regulares presenciais a oferta de até 40% da carga horária total do curso na forma de ensino
semipresencial. Para tanto foram adquiridos um ambiente virtual moderno que atende aos
objetivos do ensino semipresencial visando a agilização e flexibilização do currículo. Os
professores participam de um programa de aperfeiçoamento contínuo para uso da ferramenta
e de técnicas que favoreçam o processo de ensino aprendizagem.
Um dos motivos para a adoção desse ensino semipresencial foi motivado pela
experiência adquirida com ensino em EaD, quando firmou-se convênio com a Universidade
Paulista – UNIP, que vigorou de Julho/2007 a Maio/2016 onde foi-se polo de EaD em diversos
cursos
A partir dessas experiências exitosas o UNIFACIG entende que a EaD requer técnicas
especiais de estruturação de curso, metodologias diferenciadas, métodos especiais de
comunicação por meio eletrônico e outras tecnologias, bem como arranjos essenciais
organizacionais e administrativos. Para tanto, o Centro Universitário UNIFACIG credenciouse para a oferta de cursos na modalidade EaD. Assim sendo, adotou-se como políticas para
a educação à distância:
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•

lançar novos programas de EAD fundamentados e direcionados para diferentes nichos
do mercado; públicos previamente eleitos e definidos, conforme o perfil
socioeconômico e cultural;

•

desenvolver um sistema de monitoramento das oportunidades de mercado e
identificação de público potencial para essas diferentes demandas, o qual deverá ser
administrado e elaborado com o devido suporte do setor de comunicação e marketing;

•

apresentar os cursos semipresenciais como diferencial competitivo do Centro
Universitário para o mercado;

•

criar um sistema integrado e harmonioso com o ensino presencial em nível nacional;

•

prever suporte de parcerias para os programas em EaD que disponibilizem aquisição
de conhecimento específico e ferramentas ideais para sua implementação e permitam
disponibilizar os recursos de infraestrutura tecnológica de forma subsidiada;

•

selecionar docentes e tutores devidamente competentes para a construção de aulas
em sistema EaD;

•

incentivar a presença de educadores atualizados em conteúdo específico, psicologia
da aprendizagem, didática, metodologia do ensino, sistemas de avaliação, tecnologia
educacional e outras áreas do conhecimento imprescindíveis na etapa de elaboração
e produção de material didático;

•

desenvolver programas de treinamento e orientação para o uso de novas tecnologias
e metodologias para o ensino EaD a ser adotado pela IES;

•

selecionar disciplinas que se mostrem mais adequadas para ofertar aulas aos alunos
presenciais, com metodologia EaD, favorecendo a interdisciplinaridade entre os
cursos;

•

selecionar os conteúdos e os meios que veicularão os cursos, calcular os recursos
financeiros e estabelecer os cronogramas a partir do conhecimento das reais
necessidades da clientela;

•

conceber os textos e demais materiais didáticos segundo linguagem e técnicas que
levem o aluno a refletir, a desenvolver o espírito crítico-criativo, a relacionar o
aprendizado a seu contexto social, a ser participativo (mediação pedagógica);

•

aplicar para todos os programas desenvolvidos em EaD a avaliação presencial,
disponibilizada em horários flexíveis, a fim de garantir sua legitimidade;

•

adotar o sistema de tutoria que possibilita a realização de atividades contextualizadas
segundo a realidade do aluno, exercícios de resolução de problemas, enfim,
aprendizagens significativas e interação entre o tutor e o aluno, que passa a ser visto
como um interlocutor ativo;
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•

garantir o aprendizado por meio de atividades assíncronas e síncronas que promovam
uma relação dialógica, interativa entre o professor-tutor e seu aluno;

•

requerer do aluno as qualidades de autonomia, autodidatismo e autodisciplina.

a) Implementação das Políticas de Ensino
O Curso de Pedagogia no atendimento à Política de Ensino:
•

Organiza seus Planos de Ensino com objetivos centrados na aprendizagem e com
atividades que promovam de forma adequada as habilidades e competências previstas
nas DCN’s do curso;

•

Estimula o desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de
processos interdisciplinares e metodologias ativas de aprendizagem;

•

Promove o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos
para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;

•

Passa por revisões anuais, centradas nas avaliações do NDE, nos termos da Res.
CONAES Nº 1, de 17 de junho de 2010;

•

Promove a participação dos alunos em programas diversos de apoio acadêmico e
pedagógico (Nivelamento, Monitoria, etc)

•

Acompanha o desenvolvimento dos alunos e promove o apoio psico pedagógico;

•

Promove a capacitação contínua dos docentes.

Além disso, o curso de Pedagogia busca promover práticas de ensino inovadoras que
relacionem teoria com a prática, para o exercício de sua profissão. Para se alcançar esta
política inovadora de ensino, são desenvolvidas, também, no curso, periodicamente, práticas
como componente curricular; os projetos de extensão, projeto de alfabetização de jovens e
adultos, projeto de Iniciação à Docência (PIBID), projeto de Letramento em Programação em
parceria com Instituto Ayrton Senna; projeto de iniciação científica; monitorias às crianças com
dificuldades de aprendizagem e ações inovadoras de ensino nas escolas públicas e nas
assessorias pedagógicas prestadas pelos acadêmicos aos seus familiares, vizinhos e/ou
alunos de aula particular.
Afim de fomentar o emprego de práticas exitosas, o Centro Universitário UNIFACIG
realiza anualmente o Seminário de Docência, que utiliza metodologias ativas como games em
equipes multidisciplinares, promove o contato com profissionais da área e a atualização
contínua dos docentes. Ademais, são apresentadas e compartilhadas as práticas exitosas e
inovadoras realizadas pelos docentes da Instituição no ano anterior.
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2.4.2. Política de Iniciação Científica
A atividade de iniciação científica, no UNIFACIG visa primeiramente, ancorado no DNA
UNIFACIG, integrar o ensino e a extensão com as práticas investigativas fazendo com que o
discente compreenda que o conhecimento técnico-científico deve ser aplicável objetivando a
evolução da ciência. Todo esse cenário se torna real na produção e na socialização do
conhecimento nas diversas áreas do saber, de forma investigativa e experimental,
considerando o contexto cultural, econômico, socioambiental, educacional e político.
Essas atividades devem promover a articulação entre a teoria e a prática,
realimentando o ensino e a extensão, de modo a contribuir com a formação dos estudantes,
aguçando sua criatividade e o pensamento reflexivo; com o aperfeiçoamento docente e com
a geração de conhecimento e tecnologia, voltados para a Comunidade Acadêmica e para a
Sociedade, promovendo assim o seu desenvolvimento e contribuindo para a constante
melhoria da qualidade de vida dos seres humanos.

Figura 02: Criatividade e pensamento crítico
Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme preconizado pela LDB (Art.43, inciso III), a educação superior tem por
finalidade “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”.
A política de Iniciação Científica do UNIFACIG tem como propósito o desenvolvimento
de projetos de natureza investigativa e experimental que problematize, critique, analise e
produza conhecimentos nas áreas de competência da IES; a implementação da iniciação
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científica; a interlocução com a sociedade; a busca de parcerias internas e externas e a
ampliação do apoio aos projetos propostos.
No âmbito do UNIFACIG, a iniciação científica universitária se realiza sob a forma de
projetos a serem desenvolvidos por seus docentes de forma individual ou em grupos de
pesquisa; pelos docentes da IES em parceria com pesquisadores de outras Instituições locais,
regionais e nacionais, por meio de convênios aprovados previamente; por meio de atividades
de iniciação científica com orientação do professor pesquisador. Em todos os projetos é
meritório o incentivo à participação dos discentes como atividade de iniciação científica.
No Centro Universitário UNIFACIG, a atividade de iniciação científica é desenvolvida
em articulação com o ensino e a extensão, visando:
I.

Estimular e realizar pesquisas dentro das áreas de atuação e campos do saber da IES,
em sintonia com as necessidades locais, regionais e nacionais, como forma de
produzir e disseminar conhecimentos socialmente relevantes;

II.

Fomentar a iniciação científica nos cursos superiores oferecidos pela instituição como
forma de alavancar a melhoria da qualidade do ensino e da interação com a
comunidade;

III.

Potencializar a percepção da importância da produção e divulgação dos
conhecimentos científicos como alternativa capaz de propiciar o desenvolvimento
sustentável da instituição e das demais instâncias sociais;

IV.

Desenvolver estudos sobre tendências sociais, culturais, tecnológicas, econômicas,
ambientais e políticas, ensejando a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade;

V.

Desenvolver pesquisas aplicadas que gerem produtos tangíveis, e produzam
inovações nos métodos, técnicas e processos nas diversas áreas do conhecimento.

As atividades de iniciação científica são agrupadas em núcleos de pesquisa nas
seguintes áreas de conhecimento do Centro Universitário: Ensino, Saúde, Organização e
Sociedade. Além dessas, outras linhas de pesquisa serão estabelecidas à medida que essas
se fizerem necessárias.
Quanto às publicações finais com os resultados em formato de artigos devem ser
publicados na revista científica do UNIFACIG, em eventos acadêmicos próprios ou externos
e/ou em revistas científicas indexadas da área de interesse.
Os participantes dos projetos de pesquisa farão jus a um certificado que é emitido após
aprovação do relatório final e a prestação de contas, quando necessário, pela Coordenação
de Pesquisa e Extensão.
Dessa forma, o Centro Universitário UNIFACIG assume o compromisso de investir na
pesquisa, por meio do fomento às ações de iniciação científica, incentivo à organização de
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linhas e grupos de pesquisa, desenvolvimento de eventos científicos que tenham como foco
central a pesquisa e o incentivo à participação de seus docentes e discentes, por meio de
incentivos financeiros, em eventos externos.
Para tanto, estabeleceu como ações:
I.

Bolsa de Iniciação Científica destinada a discentes dos diferentes cursos que possuem
dentro do especificado pelo Edital de Iniciação Científica;

II.

Incentivo à criação de grupos de pesquisa vinculados a órgãos de fomento ou não
para o desenvolvimento de projetos de pesquisa;

III.

Apoio à publicação de periódico próprio assim como a manutenção de setor próprio
destinado à editoração do mesmo;

IV.

Incentivo à participação de docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo à
participação em Congressos Nacionais e Internacionais;

V.

Disponibilidade

da

infraestrutura,

tanto

física

quanto

tecnológica,

para

o

desenvolvimento de pesquisas;
VI.

Capacitação docente, em programas de Mestrado, Doutorado e PhD, com previsão de
adequação da jornada do docente para cumprimento de créditos e elaboração de
dissertação/tese/relatório final; e

VII.

Realização de evento científico, como evento principal da IES, para a divulgação dos
trabalhos de Iniciação Científica e de pesquisas realizadas internamente no UNIFACIG
e aberto ao público externo.

a) Implementação das Políticas de Iniciação Científica
O Curso de Pedagogia no atendimento à Política de Iniciação Científica realiza:
•

Iniciação científica – com bolsas aos alunos selecionados e com a participação de
alunos voluntários;

•

Elaboração de trabalhos colaborativos, como artigos, resenhas e papers, entre alunos
e professores para apresentação em congressos e publicação em periódicos;

•

Desenvolvimento e orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com vistas
à publicação dos resultados.

•

Estimula a participação no PIBID – Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à
Docência com vistas à publicação dos resultados.

2.4.3. Política de Extensão
Quais devem ser as responsabilidades das organizações? Certamente esta é uma
questão que perfaz as instituições neste século XXI e na área educacional não seria diferente.
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É pautado nesta prerrogativa que o Centro Universitário UNIFACIG tem pensado suas
atitudes e lincado suas ações estratégicas.
Uma vez que em seu DNA está a figura do indivíduo nada mais pertinente que emerja
uma preocupação especial com o ser humano. Percebem-se diversas linhas que defendem
as responsabilidades organizacionais, sendo assim o Centro Universitário UNIFACIG se pauta
em suas vertentes atuais que são: o desenvolvimento sustentável (sustentabilidade) e os
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), estes últimos instituídos pela Organização
das Nações Unidas (ONU).
Entende-se como sustentabilidade o termo utilizado para definir a utilização dos
recursos planetários de forma a não comprometer o uso das futuras gerações. Amaral (2005)
argumenta que as organizações podem trabalhar em três macro temas configurados no que
ele intitula de Triple Bottom Line. Em função de sua abrangência e de sua interdisciplinaridade
esses temas, também conhecidos como tripé da sustentabilidade, envolve os aspectos
ambientais, sociais e econômicos.
Dias (2009) sustenta que uma empresa não deve compreender apenas que a atividade
econômica deva orientar-se unicamente para a lógica dos resultados. Segundo o autor há de
se considerar, também, o significado que adquire na sociedade como um todo, pois a empresa
é vista como um sistema social que se desenvolve além do aspecto econômico. Sendo assim
a empresa deve atuar de acordo com responsabilidade social, respeitando os direitos
humanos, a qualidade de vida da comunidade e sociedade em geral e a preservação do meio
ambiente natural. A figura 03 ilustra bem estes aspectos e sua interação.

Figura 03: Tripé da Sustentabilidade
Fonte: https://studioestrategia.com.br/2018/02/22/sustentabilidade/
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Dias (2019) conceitua as três dimensões da sustentabilidade que são da seguinte
forma:

Dimensão

Conceito
As empresas têm que ser economicamente viáveis. Seu papel na sociedade deve
Econômico ser cumprido levando em consideração esse aspecto da rentabilidade, ou seja,
dar retorno ao investimento realizado pelo capital privado.
As empresas devem satisfazer aos requisitos de proporcionar as melhores
condições de trabalho aos seus empregados, procurando contemplar a
diversidade cultural existente na sociedade em que atua, além de propiciar
Social
oportunidade aos deficientes de modo geral. Além disso, seus dirigentes devem
participar ativamente das atividades socioculturais de expressão da comunidade
que vive no entorno da unidade produtiva.
As organizações devem pautar-se pela ecoeficiência dos seus processos
produtivos, adotar a produção mais limpa, oferecer condições para o
desenvolvimento de uma cultura ambiental organizacional, adotar uma postura
Ambiental
de responsabilidade ambiental, buscando a não contaminação de qualquer tipo
do ambiente natural, e procurar participar de todas as atividades patrocinadas
pelas autoridades governamentais locais e regionais no que diz respeito ao meio
ambiente natural.
Quadro 1: Aspectos conceituais das dimensões da sustentabilidade
Fonte: Adaptado Dias (2019).

Em paralelo à questão da sustentabilidade as organizações devem se atentar de forma
mais intensa para as questões socioambientais. Nesse cenário, destaca-se os 17 ODS que
formam a Agenda 2030 com suas 169 metas. De acordo com a Organização das Nações
Unidas – ONU – esses ODS são integrados e indivisíveis. Integrados, pois refletem de forma
equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: social, econômica e
ambiental. Indivisíveis, pois não será possível avançar apenas um dos ODS, será necessário
trabalhar em prol de todos os 17 ODS para tornar o desenvolvimento sustentável uma
realidade.
A figura 04 apresenta a divisão dos ODS na tríade do desenvolvimento sustentável.
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Figura 04: Os ODS e o tripé da sustentabilidade.
Fonte: http://www.agenda2030.org.br/os_ods/

Segundo Dias (2019) no documento final da Rio+20 decidiu-se elaborar 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS):
1. Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares.
2. Erradicação da fome: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável.
3. Saúde de qualidade: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades.
4. Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
5. Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres
e meninas.
6. Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e
saneamento para todos.
7. Energias renováveis: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e
renovável para todos.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

25

8. Empregos dignos e crescimento econômico: promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente
para todos.
9. Inovação

e

infraestrutura:

construir

infraestrutura

resiliente,

promover

a

industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.
10. Redução das desigualdades: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
11. Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
12. Consumo responsável: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13. Combate às mudanças climáticas: tomar medidas urgentes para combater a
mudança climática e seus impactos.
14. Vida debaixo da água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
15. Vida sobre a Terra: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade.
16. Paz e justiça: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
17. Parcerias pelas metas: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável.

Conforme preconizado pela LDB (Art.43, inciso VII), a educação superior tem por
finalidade “promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na Instituição”. Também o Plano Nacional de Extensão do MEC afirma que as
atividades de Extensão Universitária devem ser entendidas “como prática acadêmica que
interliga a Universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da
maioria da população, possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez
mais, junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo
para a superação das desigualdades sociais existentes”.
Além desses a Resolução MEC/CNE Nº 7, de 18 de dezembro de 2018 em seu Art. 3º
assevera que a “extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar,
político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora
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entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da
produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a
pesquisa”. E em seu Art. 4º são pontuais ao apontar que as atividades de extensão devem
compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos
cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Ainda a
Resolução, em seu Art. 8º, trata como atividades extensionistas as seguintes modalidades: (I)
programas; (II) projetos; (III) cursos e oficinas; (IV) eventos; e (V) prestação de serviços. As
atividades extensionistas, de acordo com a mesma Resolução, deverão ser apresentados no
Projeto Pedagógico dos Cursos, mais especificamente, nas ementas e nos planos de ensino
aprendizagem, e serem avaliados com presença e desempenho e constar a carga horária em
todos documentos, inclusive no histórico escolar do discente.
Tendo como parâmetro o DNA UNIFACIG, a legislação pertinente e ancorado nos
ODS, o Centro Universitário UNIFACIG propõe sua política de extensão como forma de
amenizar as desigualdades e os danos ambientais na sua região de atuação.
Como forma de operacionalizar essa proposta, o UNIFACIG separou previamente os
cursos, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância, em 06 grandes
grupos objetivando trabalhar os 17 ODS. A junção dos cursos ocorreu por afinidades,
objetivando a interdisciplinaridade e a continuidade dos projetos no decorrer dos semestres e
anos letivos. No primeiro momento a divisão/junção aconteceu da seguinte forma:

Grupo 1: Administração; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública; Ciências Contábeis;
Marketing; Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Logística.
Grupo 2: Medicina; Enfermagem; Odontologia; Psicologia e Educação Física.
Grupo 3: Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil e Engenharia de Produção.
Grupo 4: Engenharia Agronômica; Medicina Veterinária e Gestão Ambiental.
Grupo 5: Licenciaturas.
Grupo 6: Direito e Serviço Social (Transversal).

O Grupo 6 poderá desenvolver atividades de extensão de forma isolada. No entanto,
a ideia é que ele trabalhe de forma transversal com os demais grupos, pois existe uma grande
possibilidade de vínculo entre eles.
Estes grupos verificarão quais os ODS que mais se alinham à proposta educacional e
trabalharão com os mesmos em suas atividades de extensão. Como os grupos atuam nas
diversas áreas torna-se possível atingir um maior número de ODS e consequentemente os
três aspectos da sustentabilidade: social, ambiental e econômico.
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Posto isto, as atividades extensionistas do Centro Universitário UNIFACIG fortalecerão
o DNA da instituição com suas ações junto à sociedade, formando profissionais mais
completos e preparados para atuarem em suas respectivas áreas de formação de forma ética
e sustentavelmente correta.
Vale salientar que a troca entre os saberes técnico-científicos e os saberes populares
resulta na produção de um conhecimento com significados relevantes, porque emerge da
relação teórico-prática. Além disso, essa relação promove a democratização do conhecimento
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação institucional. Esses fatos
ratificam a extensão como uma instância de produção e transferência de conhecimento, de
desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural, por meio do qual o compromisso
social da instituição se concretiza e se reafirma (FORPROEX, 1987).
As Atividades Extensionistas no Centro Universitário UNIFACIG tem como objetivos:
I.

Articular a extensão com o ensino e a pesquisa acolhendo as demandas da sociedade,
buscando atender aos interesses institucionais e às necessidades da sociedade;

II.

Implementar, avaliar e reavaliar sistemática e periodicamente ações, projetos e
programas multi, inter ou transdisciplinar, que incentivem o empreendedorismo e a
empregabilidade, bem como as demais áreas eleitas pela IES;

III.

Contemplar a participação da população na produção e socialização do conhecimento,
com vistas ao diálogo entre a criação cultural, a extensão e a pesquisa científica e
tecnológica na instituição e na comunidade.

IV.

Promover a interação entre a Instituição e a sociedade, emergindo do contexto
histórico, social, cultural e tecnológico da região, do País e do mundo, procurando
respostas efetivas às demandas dos seus diversos segmentos, notadamente aqueles
mais excluídos, visando à transformação social;

V.

Oferecer ao estudante oportunidades de vivenciar experiências na sua área de
formação profissional;

VI.

Propiciar ao estudante o acesso às atividades, que contribuam para o seu
desenvolvimento social, econômico, cultural e ético, bem como para com o
desenvolvimento do senso crítico, do empreendedorismo, da cidadania e da
responsabilidade social;

VII.

Proporcionar

à

sociedade

o

acesso

ao

UNIFACIG,

por

intermédio

dos

programas/projetos/cursos de extensão, da prestação de serviços e da participação
em eventos culturais e artísticos;
VIII.
IX.

Fortalecer a relação do UNIFACIG com a Sociedade;
Promover trabalhos interdisciplinares que favoreçam o desenvolvimento regional;
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X.

Viabilizar programas, projetos e ações de interesse acadêmico, científico, filosófico,
tecnológico e artístico;

XI.

Contribuir para a sustentabilidade socioambiental e econômica

XII.

Buscar parcerias externas para o desenvolvimento de projetos; e

XIII.

Incentivar a expressão da diversidade artístico-cultural.

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à Política de Extensão devem:
•

Explicitar como diretriz a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, levando em
consideração as características de cada curso e as necessidades regionais;

•

Considerar de forma objetiva atividades de extensão como relevante para o curso por
meio de eventos e projetos voltados para a comunidade interna e externa, onde a
produção científica desenvolvida no UNIFACIG seja socializada;

•

Estreitar relações com a comunidade e com o mercado, por meio de convênios de
cooperação e parcerias;

•

Prever o monitoramento, registro, avaliação e a socialização das ações de extensão,
bem como a apresentação e publicação dos resultados.

Para a efetiva aplicação desses princípios serão utilizadas diversas formas de
atividades extensionistas que devem contemplar:
I.

Atendimento à comunidade diretamente ou por intermédio de Instituições públicas,
particulares e da própria instituição;

II.

Execução de cursos de atualização e treinamento;

III.

Participação e promoção de projetos de extensão de natureza cultural, artística e
científica;

IV.

Realização de cursos, consultorias e assessorias para organizações locais, regionais
e nacionais;

V.

Publicação e divulgação de trabalhos de interesse artísticos, técnicos, culturais e
científicos.

As atividades extensionistas devem ser compatíveis com o Projeto Político Pedagógico
Institucional e com a identidade e perfil do curso proponente; a escolha dessas atividades
deve ser orientada também pelos PPC´s e pelos valores institucionais. Considerando ainda
que todos os projetos deverão contar com a participação de alunos sob a supervisão docente
e /ou consultores, parceiros e convidados.
A proposição das atividades pode ser em decorrência de demandas apontadas por
diagnósticos específicos, por sugestões de alunos, professores, colaboradores em geral, por
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solicitação de algum segmento da sociedade, e serão encaminhadas para a aprovação dos
diferentes segmentos do UNIFACIG conforme estabelecido pela área pertinente.
Quanto às publicações finais com os resultados em formato de artigos devem ser
publicados na revista científica do UNIFACIG, em eventos acadêmicos próprios ou externos
e/ou em revistas científicas indexadas da área de interesse.
a) Implementação das Políticas de Extensão
O curso de Pedagogia no atendimento às Políticas de Extensão realiza:
•

Palestras e Lives – oferece um ciclo de palestras aberto à comunidade acadêmica e
local, com temáticas de interesse educacionais, profissionais e sociais relacionados
ao perfil do egresso desejado do curso Pedagogia. Tendo como objetivo trazer
atualizações da profissão, relatos de experiências e análises da alfabetização nas
escolas municipais e públicas.

•

Projetos de Extensão – são desenvolvidos periodicamente: Projeto de Alfabetização
de Jovens e Adultos (EJA); Projeto de Contação de História no CAF (Centro de Apoio
à Família); Projeto de Acompanhamento Didático Pedagógico Infantil na DAREI
(Divisão de Assistência de Recuperação Educacional Inter denominacional); Projeto
Institucional Multidisciplinar de Leitura e Escrita pelo Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID); Projeto de Letramento em programação em parceria
com instituto Ayrton Senna. Tem como objetivo desenvolver ações de promoção da
educação e ampliar a experiencia dos licenciandos para além da sala de aula.

•

Workshop da Educação – desenvolvido anualmente com todas as turmas do Curso de
Pedagogia e aberto ao público externo, tem como objetivo integrar as áreas da
educação através de palestras de incentivo à docência, oficinas e mesas redondas
sobre a realidade da educação na contemporaneidade, inserindo assim os
acadêmicos junto à comunidade educacional do município e região.

•

Visitas técnicas virtuais e presenciais – realizadas periodicamente em instituições que
são referências. Tem como objetivo a aproximação dos acadêmicos com diferentes
realidades e o re(conhecimento) de possibilidades profissionais.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Pedagogia do UNIFACIG realizará
a adequação curricular, conforme a Resolução Nº 7, de 18 de dezembro de 2018, para o
próximo ano de 2023.
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2.5. Objetivos do Curso

O Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário UNIFACIG possui
como objetivo geral, formar egressos para o exercício da docência, sendo responsáveis pela
formação de crianças na Educação Infantil, nos iniciais do Ensino Fundamental e formação
de jovens e adultos em outras etapas do desenvolvimento educacional. Além disso, os futuros
educadores podem atuar tanto dentro da sala de aula, como professores, quanto fora dela,
em espaços não escolares, assim como, na Educação Especial, na gestão e coordenação de
espaços educacionais, como especialista educacional e dando suporte pedagógico à
diferentes instituições e em diferentes níveis da Educação Básica.
Além disso, o curso possui como objetivos específicos uma sólida formação teórica
e interdisciplinar; a interação entre teoria e prática; o trabalho coletivo e interdisciplinar; o
compromisso social e valorização do profissional da educação; uma gestão democrática; a
avaliação e regulação dos cursos de formação.

2.5.1. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso

O Ensino Superior tem um papel relevante na sociedade por ser responsável pela
formação do cidadão capaz de transformar o contexto no qual está inserido, em busca de
mais justiça social, igualdade e pleno desenvolvimento econômico, sabendo respeitar o ser
humano na sua diversidade.
Nesse sentido, focado nos sujeitos do processo de ensino aprendizagem, o currículo
de Pedagogia em coerência com os objetivos do curso, pretende por meio dos componentes
e práticas curriculares, das ações e políticas em relação à formação de professores, das
atividades complementares, das pesquisas, das metodologias inovadoras para o ensino, do
trabalho de conclusão do curso e do estágio supervisionado obrigatório:
•

Desenvolver um processo inclusivo, de maneira que as ações e as vivências
acadêmicas deverão estar imbuídas de valores como a solidariedade, a ética, o
comprometimento social e o respeito à diversidade;

•

Construir a prática educativa mediante o diálogo e uma boa relação docente/discente
no que tange ao processo ensino-aprendizagem, e, numa avaliação mediadora e
emancipatória a serviço da ação pedagógica reflexiva, propiciando ao docente um
repensar sobre o que deve ser ensinado para formar cidadãos que saibam utilizar e
aplicar seus conhecimentos em diferentes situações cotidianas;
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•

Articular ensino e pesquisa na prática pedagógica, tendo como objeto central o
fenômeno e a atividade educativa, estabelecendo interlocução entre as diversas áreas
do conhecimento e os seus protagonistas;

•

Identificar problemas socioculturais e educacionais, propondo e implementando
projetos de intervenção pedagógica, que garantam a unicidade teoria-prática no
trabalho educativo;

•

Promover a produção e a difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, em contextos escolares e não escolares;

•

Desenvolver metodologias ativas e inovadoras, utilizando as tecnologias de
informação e comunicação, na intenção de ampliar as possibilidades inclusivas no
processo de aprendizagem dos educados;

•

Planejar, organizar, executar, gerir e avaliar o conjunto de ações próprias ao trabalho
pedagógico e administrativo em unidades escolares e não escolares;

•

Compreender os princípios norteadores do processo de avaliação, a partir de sua
função mediadora e emancipatória, possibilitando feedback ou retroalimentação, na
intenção de promover o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem;

•

Reconhecer e respeitar a diversidade pessoal, cultural e socioeconômicas dos
acadêmicos, construindo uma conduta ética, compromissada com a verdade e com a
dignidade humana, respeitando suas especificidades, visando articular o discurso e a
ação na prática da educação para a diversidade.

Desenvolver um trabalho pedagógico que possibilite a prática interdisciplinar,
utilizando como instrumentos de facilitação à elaboração e à execução de projetos, à leitura
de livros complementares, à realização de seminários entre outros.
2.5.2. O Alinhamento do Objetivo com o Perfil do Egresso

Espera-se que o egresso do UNIFACIG tenha capacidade de compreensão, reflexão,
e de atuação em sua área profissional agindo de forma inovadora e intervencionista. Os
Projetos Pedagógicos dos vários cursos apontam, de forma geral, a preocupação em formar
profissionais capazes de gerarem propostas para o enfrentamento de questões relativas ao
seu campo profissional e o desenvolvimento de uma consciência crítica, social,
empreendedora, voltada para a necessidade de conhecer e aprender de maneira contínua.
O intuito, portanto, é o de garantir que os egressos do UNIFACIG estejam aptos a:
• Compreender, apreender e fixar os pressupostos teóricos e práticos necessários
para a atuação profissional do discente;
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• Serem capazes de desenvolver projetos empreendedores e inovadores
objetivando a produção de conhecimento, de ciência, da responsabilidade social
e da inclusão, dentro de seu campo de atuação;
• Desenvolver comprometimento dos egressos com os valores e princípios
norteadores do Código de Ética relativo à sua profissão.

O objetivo do programa de acompanhamento do egresso visa instituir uma avaliação
permanente e contínua de seus profissionais das diversas áreas, buscando propiciar
oportunidades de aperfeiçoamento e educação permanente, além do acompanhamento de
sua inserção no mercado de trabalho.
A concepção pedagógica do programa de acompanhamento é baseada na troca de
informações via questionário que os mesmos preenchem como parte do sistema de avaliação,
instituído pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) e via internet, mantendo-o atualizado,
permanentemente, bem como encaminhando ao egresso, periodicamente, informações sobre
seminários, cursos, encontros, semanas acadêmicas, possibilidades de emprego,
informações sobre a área de conhecimento na qual é formado etc. Além disso, os participantes
poderão explorar os diversos materiais disponíveis, como links científicos, textos de
atualização e agenda de eventos do Centro Universitário UNIFACIG.
Busca-se, também, conhecer melhor o perfil dos egressos e a sua avaliação sobre a
sua graduação, lacunas na formação recebida, opinião sobre as dificuldades ao ingressar no
mercado de trabalho, bem como vantagens advindas de competências adquiridas durante o
curso e sugestões para a melhoria da proposta pedagógica dos Cursos oferecidos pelo
UNIFACIG.
A Política de Acompanhamento dos Egressos do UNIFACIG tem como objetivos:
I.

Promover uma maior interação social, profissional, cultural, bem como estreitar as
relações entre os egressos do UNIFACIG e a Instituição, visando à troca de
experiências, ao aprimoramento profissional e ao crescimento pessoal;

II.

Identificar o perfil do egresso e criar mecanismos para a avaliação de seu desempenho
nos campos de trabalho;

III.

Fomentar a aproximação e o relacionamento do UNIFACIG com os egressos, visando
ao aperfeiçoamento das ações institucionais, incluindo atualizações dos Projetos
Pedagógicos;

IV.

Estimular e criar condições para a Educação Continuada;

V.

Construir uma base de dados com informações que possibilitem manter comunicação
permanente e estreito vínculo institucional com os egressos;
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VI.

Promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas, seminários, fóruns,
congressos, palestras direcionadas à complementação profissional do egresso;

VII.

Proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas;

VIII.

Apoiar os egressos em questões relacionadas ao mercado de trabalho e à
empregabilidade.

2.5.3. A Construção dos Objetivos na Estrutura Curricular

A Estrutura Curricular do curso de Pedagogia é composta por Núcleos de Estudos de
formação geral, formação integrada e formação profissional. Os núcleos de estudos são
formados por componentes curriculares que envolvem conteúdos, práticas, estágios
supervisionados, atividades complementares, projetos multidisciplinares e trabalho de curso,
possibilitando no seu conjunto o cumprimento dos objetivos propostos para o curso.
Na base sobre a docência, encontram-se os componentes curriculares de formação
geral, voltadas para a organização da educação, para visão do educador como mediador,
fator fundamental para levar aos alunos à construção do saber e para didática docente. No
núcleo de estudos de formação integrada, buscam estabelecer no binômio teoria-prática o
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para o sucesso profissional
dos acadêmicos. Os componentes curriculares voltados para a formação profissional foram
colocadas no currículo seguindo uma sequência de ensino que parte do geral para o
específico, concretizando um estudo cumulativo da educação infantil, aprimorando o
desenvolvimento de ferramentas didático pedagógicas e a base conceitual dos principais
ramos da pedagogia.
2.5.4. Análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a
Estratégia de Curso

A sociedade brasileira vem passando por profundas transformações que vieram a
impactar o modelo educacional, tendo este de ser adequado à nova realidade e às novas
necessidades vividas pelo país.
Simultaneamente, o processo de reformulação do modelo educacional do país passa
pela discussão do novo papel do educador dentro de uma sociedade democrática. Assim, a
construção de uma educação mais humana, voltada para a formação do cidadão, também
contribuiu nas estratégias do curso de Pedagogia do UNIFACIG.
Na cidade de Manhuaçu e todas as circunvizinhas observa-se crescimento
demográfico significativo. Para atender as necessidades locais e regionais o curso não visa
formar exclusivamente docentes em Pedagogia, mas preparar o profissional para atuar nas
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mais vastas áreas que o curso pode lhe oferecer, como em espaços não escolares, educação
de jovens e adultos, gestão escolar, educação especial, ensino a distância, acompanhamento
didático pedagógico, pedagogia empresarial dentre outras.

2.6. Perfil do Egresso do Curso

O perfil do egresso foi concebido considerando-se o projeto pedagógico do curso e
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a
formação continuada (Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015).
A formação no curso de Pedagogia vai além da formação teórica para a docência na
Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental e para a gestão de
instituições escolares. Os egressos serão profissionais que saibam lidar com desafios do
nosso tempo, especialmente no que se refere à Educação Infantil e ao atendimento a
estudantes da Educação Especial. Diante disto é preciso ter uma sólida formação teóricoprática e uma perspectiva investigativa que considere a complexidade do trabalho pedagógico
ao lidar com um público cada vez mais diversos.

2.6.1. Promoção de Oportunidades variadas de Aprendizagem Associadas ao Perfil do
Egresso.

No Curso de Pedagogia constituem oportunidades variadas de aprendizagem:
a) Estudos de casos e debates reflexivos: utilizando de casos reais e/ou simulados serão
analisados e debatidos por grupos de estudantes e posteriormente socializados sob a
mediação do docente;
b) Atividades Extensionistas: focadas nas necessidades regionais com atuação do curso
de pedagogia, objetivando melhorias na educação e alfabetização a partir de análise
de situação os estudantes organizam projeto de intervenção na realidade social;
c) Iniciação Científica: projetos diversos com participação definida em edital e no âmbito
dos linhas institucionais definidas;
d) Participação em Encontros, Conferências e Congressos relacionados ao curso de
Pedagogia e computados nas Atividades Complementares;
e) Atividades diferenciadas propostas pelo UNIFACIG em Atividades Complementares.
f)

Grupos de Estudo, organizados e mediados por docentes e ou tutores.

g) Participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
h) Participação no Projeto de Letramento em Programação em Parceria com Instituto
Ayrton Senna.
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2.6.2. Coerência do Currículo com o Perfil Desejado do Egresso
O egresso do curso de Pedagogia do UNIFACIG deverá estar apto a:
Perfil do Egresso – Pedagogia
I - Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime,
igualitária.
II - Compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica a partir de
concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e desenvolvimento
destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria.
III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases
do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de educação básica.
IV - Dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico metodológicas do
seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano.
V - Relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos didáticopedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação para o
desenvolvimento da aprendizagem.
VI - Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a
comunidade.
VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura investigativa,
integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de contribuir para a superação
de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero,
sexuais e outras.
VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambientalecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de
necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras.
IX - Atuar na gestão e organização das instituições de educação básica, planejando, executando,
acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais.
X - Participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo para a elaboração,
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico.
XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua realidade
sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambientalecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização do trabalho educativo e práticas
pedagógicas, entre outros.
XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e
disseminação desses conhecimentos.
XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além de outras
determinações legais, como componentes de formação fundamentais para o exercício do
magistério.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

36

Coerências com o Perfil do Egresso do Curso

Componentes curriculares
I

II

Alfabetização e Letramento

III

IV

V

VI

VII VIII IX

x

Arte e Educação

x

Antropologia e Educação Inclusiva

x

x

x

x
x

x

x

espaços

x

x

x

x

x

Educação e novas tecnologias
em

x

x
x

x
x

não

x

x

x

x

Educação Especial

x

Estágio Supervisionado – EJA

x

Componentes curriculares
I
Estágio Supervisionado - Não
escolares
Estágio Supervisionado - Gestão
Escolar
Estágio Supervisionado I - Anos
iniciais
Estágio Supervisionado II - Anos
iniciais
Estágio Supervisionado II Educação Infantil
Estágio
Supervisionado
I
Educação Infantil
Educação Matemática
Filosofia e Sociologia da Educação
Fundamentos da Educação Infantil
Fundamentos
Teóricos
e
Metodológicos
da
Língua
Portuguesa

x
x

x

Educação de Jovens e Adultos
(EJA)

x

x

Educação Ambiental e Saúde

Educação
escolares

x
x

x

Educação e Sociedade

XII XIII

x

Avaliação em Educação

Educação e Direitos Humanos

XI

x

Atividades teórico - práticas de
aprofundamento
Didática

X

x

x

x
x

x

Coerências com o Perfil do Egresso do Curso
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

X
x
x

x
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Fundamentos
Teóricos
Metodológicos de Artes
Fundamentos
Teóricos
Metodológicos de Geografia
História
Fundamentos
Teóricos
Metodológicos de Ciências
Fundamentos
Teóricos
Metodológicos de Matemática

e

x

e
e
e

x

x
x

x

e

x

x

x

x

Coerências com o Perfil do Egresso do Curso

Componentes curriculares
I

História da Educação

II

III

x

IV

V

x

VI

VII VIII

x

LIBRAS

x

Linguagem e Conhecimento

x

IX

X

XI

XII XIII

x
x

x

x

x

x

x

x

Lúdico e a Educação
Metodologia Científica
Metodologias ativas de ensino
aprendizagem
Múltiplas Linguagens da Educação
Infantil
Organização e Gestão na Educação

x

Políticas Públicas e Educação

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Português Instrumental

x

PCC – Artes

x

PCC – Direitos Humanos

x

PCC – Ferramentas de TI

x

PCC – Jogos e Brincadeiras
Psicologia
Educacional
e
Aprendizagem
Teorias do Currículo

x

Trabalho de Curso

x

da

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
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2.6.3. Coerência do Currículo com as Habilidades e Competências Estabelecidas nas
DCNs de Pedagogia

Competências e Habilidades - Pedagogia
I) Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil.
II) Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
de forma interdisciplinar e articulada às diferentes fases de desenvolvimento humano e condições
objetivas de vida.
III) Capacidade de exercer a gestão e coordenação pedagógica em instituições educativas,
organizando projetos e planos para a Educação Básica, considerando as especificidades de seus
segmentos, destacando concepções, objetivos, metodologias, processos de planejamento e de
avaliação institucional em uma perspectiva democrática.
IV) Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades.
V) Analisar os aspectos legais e as diretrizes nacionais para os diferentes níveis e modalidades de
ensino.
VI) Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar, considerando o
ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança), Literatura e da Educação Física na
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
VII) Conhecimento do planejamento, a execução e avaliação do projeto pedagógico e curricular nas
instituições educativas.
VIII) Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão, com vistas
a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas e políticas.
IX) Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e as
diferenças.
X) Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no desenvolvimento do
trabalho educativo.
XI) Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos pedagógicos
e científicos.
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Coerências com as Competências e
Habilidades

Componentes curriculares
Alfabetização e Letramento
Arte e Educação

I

II

III

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Antropologia e Educação Inclusiva

IV

V

x

VI

VII

VIII

Atividades teórico - práticas de aprofundamento
Avaliação em Educação

x

x

x

Didática

x

x

x

Educação Ambiental e Saúde

x

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

X

XI

x

x
x

x

Educação e Direitos Humanos
Educação e novas tecnologias

IX

x

x

x

x

x

x

x

Educação e Sociedade

x

Educação em espaços não escolares

x

Educação Especial

x

Estágio Supervisionado – EJA

x

Estágio Supervisionado - Espaços Não escolares

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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Coerências com as Competências e
Habilidades

Componentes curriculares
a

b

c

d

x

Estágio Supervisionado - Gestão Escolar

e

f

x

g

h

i

j

x

Estágio Supervisionado - Anos iniciais

x

x

x

x

Estágio Supervisionado - Educação Infantil

x

x

x

x

Educação Matemática

x

x

x

x

x

x

x
x

Filosofia e Sociologia da Educação
Fundamentos da Educação Infantil

x

x

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da
Língua Portuguesa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de Artes
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de
Geografia e História
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de
Ciências
Fundamentos Teóricos e Metodológicos de
Matemática
História da Educação

x

LIBRAS

x

Linguagem e Conhecimento

x

x
x

x
x

x

x

a

b

x

x

c

d

e

f

g

x

x

x

x
x

Políticas Públicas e Educação

x

x

Português Instrumental

x

k

x

x

x
x

x
x

j

x

x

Organização e Gestão na Educação

i
x

x
x

h

x

Metodologias ativas de ensino – aprendizagem

Práticas como Componentes Curricular – Artes

x

x

Metodologia Científica

Múltiplas Linguagens da Educação Infantil

x

Coerências com as Competências e
Habilidades

Componentes curriculares
Lúdico e a Educação

k

x

x
x
x

x
x
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PCC – Direitos Humanos

x

PCC – Ferramentas de TI
PCC – Jogos e Brincadeiras
Psicologia Educacional e da Aprendizagem
Teorias do Currículo
Trabalho de Curso

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

2.6.4. A análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a
Formação de Profissional e que Devem Ser Trabalhadas em Atividades Previstas no
Curso

Hoje, em Manhuaçu e região, há um baixo índice de escolaridade, em razão da
dificuldade de acesso e permanência das crianças em idade regular na escola, além da
verificação de uma cultura que se reproduz por gerações e que se refere à frequência na
escola somente até o 5º ano do Ensino Fundamental I, haja vista que a maior alternativa de
trabalho nesta região é no âmbito rural, que não exige escolarização. Muitos jovens moram
na zona rural e não tem transporte para escola, ou precisam ajudar os pais no plantio e
colheita de café.
Existem muitas escolas públicas e municipais que precisam de intervenção
pedagógica, pois as crianças são carentes, não só de conhecimento, mas também de
alimentação, roupas, afeto, conselhos morais, pois vivem cenas de violência e desrespeito
dentro de casa e não tem estímulo para estudar, uma vez que os próprios pais não estudaram
e não incentivam.
Desta forma, as atividades e projetos trabalhadas no curso de Pedagogia do
UNIFACIG são contempladas nos componentes curriculares de forma multidisciplinares,
voltadas para a formação docente, contextualizadas a realidade dos licenciados e embasados
em metodologias ativas e inovadoras de ensino. Sendo ações que levam o futuro profissional
a estar preparado para exercer a docência em contextos diversos educacionais e atuar como
profissional pedagógico.
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2.6.5. O Processo de Análise do PPC - Configuração de Perfil de Egresso, em Função
das Novas Demandas Apresentadas pelo Mundo do Trabalho

A carreira em pedagogia é conhecida pela variedade de ofertas de trabalho e vagas
disponíveis. No entanto, para conseguir se destacar o Centro Universitário UNIFACIG, dispõe
ao egresso um currículo consistente, que define seu perfil considerando os desafios
educacionais no mundo em que vivemos de profundas modificações e a valorização do ser
humano como principal agente modificador da sociedade.
Diante das novas demandas emergentes no meio educacional, o curso de pedagogia
do UNIFACIG prepara o egresso não somente para exercer a docência ou gestão
educacional, e sim para ser um agente da promoção do bem estar do ser humano, um
profissional preparado para atuar a favor de um pleno desenvolvimento humano,
considerando diferentes culturas e formas de aprender, preocupado com a sua formação de
forma integral, tanto intelectual quanto emocional e por isso atuar em um campo amplo, uma
vez que estamos numa sociedade que se transforma muito rapidamente, globalizada e
tomada por novas informações a cada instante.

2.7. Requisitos de Acesso

As formas de ingresso do aluno no Centro Universitário UNIFACIG são:
Processo seletivo - o processo ocorre semestralmente ou anualmente, sendo válido apenas
para o período letivo a que se destina. Tem por objetivo verificar a aptidão intelectual dos
candidatos, abrangendo conhecimentos comuns ao ensino médio, conforme especificado no
edital do vestibular. Os alunos serão convocados por meio de edital e os exames são
realizados pela própria instituição ou por empresa contratada para esse fim. A classificação é
feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado,
excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos. As vagas
poderão ser pleiteadas por alunos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente.
Obtenção de novo título – registrando-se vagas iniciais remanescentes no curso, pode ser
efetuada matrícula de ingresso de portadores de diploma de curso superior para obtenção de
novo título, observadas as normas e o limite das vagas do curso.
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Reopção de curso - registrando-se vagas iniciais remanescentes no curso podem ser
matriculados candidatos aprovados no processo seletivo em outros cursos, observada a
classificação e critérios fixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).
ENEM – a IES utiliza os resultados do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado
pelo INEP, ao qual os alunos concluintes ou egressos do ensino médio poderão submeter-se
voluntariamente. O ENEM cobre o conteúdo estudado em todo o ensino médio, por meio de
questões objetivas que procuram integrar as várias disciplinas do currículo escolar e de uma
redação, tentando identificar processos de reflexão e habilidades intelectuais adquiridos pelos
alunos. Do total de vagas oferecidas a IES reserva uma porcentagem de vagas destinadas ao
ENEM.
Transferência externa – a transferência de aluno de outra instituição para os Cursos
superiores da IES, para prosseguimento de estudos no mesmo curso, se dá mediante a
existência de vaga e processo seletivo ou aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

Será ainda considerado:
I.

Ingresso especial para estrangeiros conveniados com a Mantenedora, convidados de
intercâmbio por convênio de reciprocidade, e demais casos especiais legais
autorizados pela Mantenedora.

II.

Transferência ex officio, na forma da lei.

Os cursos de pós-graduação, extensão e outros programas oferecidos pelo UNIFACIG
têm normalizações próprias que regulamentam o acesso e editais de convocação.

2.8. Quantitativo de Alunos - Evolução Desde Último ato Autorizativo
O Anexo I apresenta o quantitativo de alunos matriculados desde o último ato
autorizativo do Curso de Pedagogia.
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3. ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular foi construída de forma a articular conteúdos de formação geral,
formação integrada e formação profissional. Os componentes curriculares, que compõem a
matriz curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia, são atualizados de acordo com as
demandas sociais e alterações legais, possui carga horária correspondente à sua natureza e
bibliografia adequada. Eles são definidos após discussão e análise realizada pelo corpo
docente sob a orientação do coordenador do curso, durante o planejamento do ano letivo, a
partir dos planos de aulas de cada disciplina, que permite a cada docente uma visão sistêmica
e global dos conteúdos curriculares do curso e uma compatibilização de conteúdos de forma
integrada, articulada e multifacetada.
Os conteúdos são disponibilizados aos alunos nos Planos de Ensino - aprendizagem
e contemplam os seguintes itens: ementário, objetivos gerais, contribuições da disciplina para
atingir o objetivo do curso; competências e habilidades pretendidas para a disciplina,
conteúdos programáticos, metodologia de ensino, articulação com outras disciplinas do curso,
avaliação, bibliografia e cronograma.
O curso de Pedagogia é semestral, com ingresso anual, organizado sob forma de
créditos, com uma carga horária total correspondente a 3200 horas, sendo 2160 horas
atinentes às atividades formativas; 400 horas referentes ao Estágio Supervisionado, 400
horas referentes às práticas formativas e 200 horas dedicadas às Atividades teórico – práticas
de aprofundamento (Atividades complementares).
O currículo pleno de Licenciatura em Pedagogia compreende o núcleo de estudos de
formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares; o núcleo de formação integrada
estudos integradores para enriquecimento curricular e o núcleo de formação profissional,
de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional. A estrutura
curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia do UNIFACIG busca atender a três núcleos
de formação interligados, assim definidos:

Figura 05: Eixos de Formação no Curso de Pedagogia.
Fonte: Elaborado pelos autores
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3.1. Concepção do Currículo (Eixos de Formação)

A Formação Geral tem a finalidade de integrar o estudante no campo da docência,
legislação e gestão educacional, priorizando uma didática voltada ao processo aprendizagem
do aluno na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica e
tendo o aluno como o principal responsável pela aquisição de todo conhecimento didático
pedagógico.
Os componentes curriculares do eixo de formação geral vêm estabelecer a importância
das relações da didática com a pedagogia e com outras áreas do saber. Também investe na
formação educadora e interdisciplinar de forma a proporcionar ao licenciado uma visão de
seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas realidades com
sensibilidade para interpretar as ações dos educandos.

Componentes curriculares do Eixo de Formação Geral
Didática

Educação Especial

Educação e Sociedade

LIBRAS

História da Educação

Filosofia e Sociologia da Educação

Metodologias ativas de ensino –
aprendizagem

Psicologia Educacional e da

Português Instrumental - EAD

Metodologia Científica - EAD

Organização e Gestão na Educação

Avaliação em Educação

Educação Ambiental e Saúde

Linguagem e Conhecimento

Aprendizagem

A formação integrada é relevante para diminuir a distância entre a teoria da
pedagogia e a vida de um profissional docente, de forma a levá-lo a conhecer a realidade do
processo de ensino aprendizagem dentro do ambiente escolar. Para a concretização da
formação dos estudos integradores:
•

Atividades teórico - práticas de aprofundamento, que englobam, as atividades
complementares, em geral, como projetos de iniciação científica, projetos de iniciação
à docência, projetos de extensão e monitorias;

•

Prática como Componente Curricular, que é específica para os cursos de formação
docente e consiste em práticas que estruturam e antecedem os estágios
supervisionados, as quais preparem o aluno, através de desenvolvimento de projetos
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e ações no ambiente escolar e materiais didáticos pedagógicos de ensino, para
realidade profissional;
•

Estágio supervisionado, onde engloba observação, regência e intervenções nas aulas
na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental;

•

Trabalho de Curso, onde o aluno tem oportunidade de vivenciar a realidade dentro da
escola, através de pesquisas e assim contribuir para disseminação da pesquisa na
área docente.

Componentes curriculares do Eixo de Formação Integrada
Atividades teórico - práticas de
aprofundamento
Práticas como Componente
Curricular

Estágio Supervisionado
Trabalho de Curso

A Formação Profissional abrange o conhecimento e aplicação da Pedagogia,
observadas as peculiaridades da Educação Infantil e Psicologia Educacional, estudados
sistematicamente e devidamente contextualizados com os conteúdos básicos comuns para a
Educação Básica.

Componentes curriculares do Eixo de Formação Profissional
Arte e Educação

Antropologia e Educação Inclusiva

Educação e novas tecnologias

Fundamentos da Educação Infantil

Lúdico e Educação

Alfabetização e Letramento

Fundamentos Teóricos e Metodológicos
de Geografia e História
Fundamentos Teóricos e Metodológicos
de Artes

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

Políticas Públicas e Educação

Educação e Direitos Humanos

Educação em espaços não escolares

Educação de Jovens e Adultos - EJA

Múltiplas Linguagens da Educação
Infantil

Teorias do Currículo

Educação Matemática

3.2. Estratégia de Flexibilidade na Organização Curricular

A flexibilização dos componentes curriculares está também presente nos estudos
independentes, nas atividades complementares, atividades extensionistas e projetos de
responsabilidade social.
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I.

Estudos independentes: são as atividades que, sob iniciativa do acadêmico e/ou
recomendadas pelo professor, complementam a sua formação. Constituem um
componente curricular aberto e flexível, devendo ocorrer com a orientação do
professor, mas fora do horário regular das aulas. Poderão ser constituídos por grupos
de estudo, participação em eventos culturais, científicos, tecnológicos, comunicações
escritas ou orais e outros.

II.

Desenvolvimento de atividades complementares: como estudos e práticas
estudantis/acadêmico/culturais independentes, possibilitam enriquecimento das
propostas do currículo institucionalizado, contribuindo para a flexibilização curricular e
participação social.

III.

Atividades extensionistas: têm a finalidade de proporcionar o enriquecimento da
comunidade com o aproveitamento prático dos conteúdos teóricos assimilados.

IV.

Projetos de responsabilidade social: oportunizam ao acadêmico aquisição de
competências e o desenvolvimento de habilidades específicas da futura profissão.

3.3. A Interdisciplinaridade na Organização Curricular

A

adoção

de

uma

dinâmica

curricular

integradora,

considerando

a

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre os conteúdos curriculares quanto com as outras
atividades que configurarão a formação e que até agora foram consideradas complementares
ao ensino.
Essas atividades ajudarão o acadêmico a reconstruir seus saberes e seus limites, a
fim de se integrar plenamente ao processo formativo. Assim, de modo articulado, a estrutura
curricular deve possibilitar o engajamento dos acadêmicos na busca de soluções para
problemas correspondentes a sua área de formação.
Na organização curricular do curso de pedagogia do UNIFACIG a interdisciplinaridade
está na interdependência entre os conteúdos curriculares e também, através das atividades
interdisciplinares realizadas ao longo do curso como: práticas como componentes
curriculares, atividades teórico práticas de aprofundamento, estágios supervisionados,
trabalho de curso, projeto de iniciação à docência, projeto de iniciação científica, os projetos
de extensão, as quais contribuem de forma significativa para a integração e articulação entre
todos os conteúdos das disciplinas trabalhados em cada período.
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3.4. A Compatibilidade Entre Hora Aula e Hora Relógio

A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e Colegiado de
Curso as atividades a serem executadas (aulas teóricas, aulas práticas, estágios
extracurriculares, atividades complementares) e analisada a adequação das ementas e
planos de ensino aprendizagem. Caberá ao NDE realizar a constante adequação do Curso.
As disciplinas serão executadas observando-se o que estabelece a Resolução
CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007 e envolverá Preleções e Aulas Expositivas (item I do
Art. 2º) e Atividades Práticas Supervisionadas (item II do Art. 2º).
As Atividades Práticas Supervisionadas estão descritas no PPC e cada disciplina, no
seu Plano de Ensino Aprendizagem, informará a carga horária a ser trabalhada nesta
atividade (ANEXO II). Os docentes, utilizando o portal universitário, postarão para os
estudantes as atividades a serem realizadas e a data de entrega.
Nesse processo:
I.

As atividades passadas para os estudantes serão acompanhadas e orientadas pelos
docentes;

II.

Os estudantes entregarão comprovantes das atividades realizadas que poderá ser
entre outras: uma lista de exercício, um relatório, uma resenha de texto, um trabalho
escrito, etc.

III.

As atividades valerão uma determinada carga horária;

IV.

As atividades serão supervisionadas pelos docentes.

3.5. Articulação Entre os Componentes Curriculares na Estratégia do Curso (Teoria x
Prática)

Os conteúdos curriculares foram definidos após discussões e análises realizadas pelo
NDE, sendo que este mesmo órgão tem a missão e compromisso da atualização constante
dos conteúdos curriculares. Desta forma o NDE se reúne de forma periódica para zelar pela
atualização e avaliação constante do Projeto Pedagógico do Curso, bem como se reúne para
buscar as melhores formas de integração dos componentes curriculares.
A integração entre teoria e a prática ocorre por meio das práticas curriculares, dos
projetos de extensão, de iniciação cientifica, de iniciação à docência, de alfabetização e
letramento e programação. Nas práticas os temas são trabalhados não apenas de forma
multidisciplinar, mas também de forma transdisciplinar. Os temas abordados são discutidos
em reuniões do NDE e transmitidos ao colegiado, de forma que todos possam contribuir para
o objetivo final, que é a articulação entre os componentes curriculares.
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Outra forma de articulação e integração dos componentes curriculares se dá por meio
do trabalho final de curso (TC), onde o aluno deve integrar conhecimentos adquiridos ao longo
do percurso como estudante, de forma a alcançar resultados integrais de seus conhecimentos
e , também, através das atividades teórico - práticas de aprofundamento, as quais favorecem
a flexibilidade e a interdisciplinaridade do currículo.
A acessibilidade metodológica é uma preocupação real na estruturação do curso de
Pedagogia do UNIFACIG de modo que não existam barreiras nos métodos, teorias e técnicas
de ensino/aprendizagem, desta forma disciplinas precedentes dão bases para a melhor
assimilação de outros conteúdos curriculares presentes em disciplinas mais avançadas da
grade curricular, promovendo a articulação de componentes. Quando necessário também são
utilizados estudos complementares para permitir uma maior acessibilidade metodológica.
Dessa forma percebe-se que a acessibilidade metodológica é pensada juntamente com a
interdisciplinaridade vertical do curso.
As políticas de ensino abordadas privilegiam a formação por competências e
habilidades.

Estruturam

a

concepção

curricular,

favorecem

a

flexibilidade

e

a

interdisciplinaridade, investindo em projetos alinhados com a identidade e com a missão
institucional, assim como fomentam a inovação, a produção do conhecimento e a participação
nas atividades e nos compromissos da comunidade acadêmica.
Tais aspectos da política institucional são expressos no PPC, na medida em que os
componentes curriculares promovem o desenvolvimento integral do aluno, centrado em
competências e habilidades próprias.
O PPC do Curso de Pedagogia a partir da reflexão, da discussão e da colaboração de
todos os segmentos envolvidos, assume seu cumprimento integral como um compromisso
institucional, tendo presente em suas ações que ele estabelece os princípios da identidade
Institucional e expressa a missão, os objetivos, os valores, as práticas pedagógicas, as
políticas de ensino, pesquisa e extensão e sua incidência social e regional.

3.6. Coerência do Currículo com as DCNs e Demais Legislações

O currículo do Curso de Pedagogia do Centro Universitário UNIFACIG foi concebido
em conformidade com as normas de funcionamento dos cursos de graduação e, mais
especificamente, com a Resolução CNE/CES nº 02, de 01 de Julho de 2015, que instituiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Pedagogia e de acordo com a
Resolução CNE/CES nº 02 de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade
presencial.
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Assim, pode-se afirmar que o curso de Pedagogia atende às resoluções e demais
legislações pertinentes, uma vez que:
I.

A carga horária do curso é superior a 3200h;

II.

Libras está sendo oferecida como disciplina obrigatória; (Decreto 5.626, de 22 de
dezembro de 2005)

III.

O tempo mínimo de integralização é de 04 anos;

IV.

Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido na legislação;

V.

O estágio supervisionado, com 400 h, atende ao estabelecido no Art. 8º das DCN e
visa a assegurar o contato do futuro profissional com situações, contextos e
instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em
ações profissionais;

VI.

As atividades complementares, com 200 h, atendem ao Art. 9º das DCN, com a prática
de estudos e atividades independentes presenciais e/ou à distância, transversais,
opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade;

VII.

O Trabalho de Curso de Graduação atende ao Art.10º das DCN, e é executado sob
orientação docente;

VIII.

Atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004
(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena) sendo o conteúdo trabalhado
em disciplina específica.

IX.

As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto
Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) são contempladas na disciplina de Prática em
Gestão e Educação Ambiental.

X.

Atende à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos com atividades previstas em
Políticas Públicas e Educação; Antropologia e Educação Inclusiva; Educação e
Direitos Humanos e no Seminário de Diversidade que ocorre todo ano na IES.

3.7. Fundamentação Metodológica e Concepção de EaD.

Seguindo a mesma proposta das políticas de ensino nos cursos presenciais, os cursos
na modalidade a distância também têm suas diretrizes de execução assentadas nos ditames
do DNA UNIFACIG.
O Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, concebe a educação à distância como “modalidade
educacional na qual a mediação didático pedagógica nos processos de ensino e
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aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos
diversas”.
Com a promulgação da Portaria nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019, atendendo aos
requisitos legais estabelecidos, o Ministério da Educação autorizou, a utilização de
modalidade semipresencial, para a oferta de disciplinas integrantes do currículo baseadas no
art. 81 da Lei nº 9.394/96, introduzindo-as na organização didático-pedagógica e curricular de
seus cursos superiores, com a seguinte propositura:
Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de
EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação
presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso.

O UNIFACIG inseriu nas estruturas curriculares dos seus cursos, dos programas
regulares presenciais a oferta de até 40% da carga horária total do curso na forma de ensino
semipresencial. Para tanto foram adquiridos um ambiente virtual moderno que atende aos
objetivos do ensino semipresencial visando a agilização e flexibilização do currículo. Os
professores participam de um programa de aperfeiçoamento contínuo para uso da ferramenta
e de técnicas que favoreçam o processo de ensino aprendizagem.
Um dos motivos para a adoção desse ensino semipresencial foi motivado pela
experiência adquirida com ensino em EaD, quando firmou-se convênio com a Universidade
Paulista – UNIP, que vigorou de Julho/2007 a Maio/2016 onde foi-se polo de EaD em diversos
cursos
A partir dessas experiências exitosas o UNIFACIG entende que a EaD requer técnicas
especiais de estruturação de curso, metodologias diferenciadas, métodos especiais de
comunicação por meio eletrônico e outras tecnologias, bem como arranjos essenciais
organizacionais e administrativos. Para tanto, o Centro Universitário UNIFACIG credenciouse para a oferta de cursos na modalidade EaD. Assim sendo, adotou-se como políticas para
a educação à distância:
•

lançar novos programas de EAD fundamentados e direcionados para diferentes nichos
do mercado; públicos previamente eleitos e definidos, conforme o perfil
socioeconômico e cultural;

•

desenvolver um sistema de monitoramento das oportunidades de mercado e
identificação de público potencial para essas diferentes demandas, o qual deverá ser
administrado e elaborado com o devido suporte do setor de comunicação e marketing;

•

apresentar os cursos semipresenciais como diferencial competitivo do Centro
Universitário para o mercado;
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•

criar um sistema integrado e harmonioso com o ensino presencial em nível nacional;

•

prever suporte de parcerias para os programas em EaD que disponibilizem aquisição
de conhecimento específico e ferramentas ideais para sua implementação e permitam
disponibilizar os recursos de infraestrutura tecnológica de forma subsidiada;

•

selecionar docentes e tutores devidamente competentes para a construção de aulas
em sistema EaD;

•

incentivar a presença de educadores atualizados em conteúdo específicos, psicologia
da aprendizagem, didática, metodologia do ensino, sistemas de avaliação, tecnologia
educacional e outras áreas do conhecimento imprescindíveis na etapa de elaboração
e produção de material didático;

•

desenvolver programas de treinamento e orientação para o uso de novas tecnologias
e metodologias para o ensino EaD a ser adotado pela IES;

•

selecionar disciplinas que se mostrem mais adequadas para ofertar aulas aos alunos
presenciais, com metodologia EaD, favorecendo a interdisciplinaridade entre os
cursos;

•

selecionar os conteúdos e os meios que veicularão os cursos, calcular os recursos
financeiros e estabelecer os cronogramas a partir do conhecimento das reais
necessidades da clientela;

•

conceber os textos e demais materiais didáticos segundo linguagem e técnicas que
levem o aluno a refletir, a desenvolver o espírito crítico-criativo, a relacionar o
aprendizado a seu contexto social, a ser participativo (mediação pedagógica);

•

aplicar para todos os programas desenvolvidos em EaD a avaliação presencial,
disponibilizada em horários flexíveis, a fim de garantir sua legitimidade;

•

adotar o sistema de tutoria que possibilita a realização de atividades contextualizadas
segundo a realidade do aluno, exercícios de resolução de problemas, enfim,
aprendizagens significativas e interação entre o tutor e o aluno, que passa a ser visto
como um interlocutor ativo;

•

garantir o aprendizado por meio de atividades assíncronas e síncronas que promovam
uma relação dialógica, interativa entre o professor-tutor e seu aluno;

•

requerer do aluno as qualidades de autonomia, autodidatismo e autodisciplina.

O curso de Pedagogia, atualmente possui oferta de disciplinas no modelo a distância
e híbrido.
Neste formato híbrido, os momentos presenciais não devem ser utilizados para a oferta
de conteúdo. Oferta de conteúdo deve acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar,
respeitando o ritmo de cada aluno.
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O UNIFACIG desenvolve soluções de aprendizagem que criam articulações entre
professores, alunos e conhecimento, como vídeos, áudios, multimídias etc. A Instituição tem
buscado novas linguagens e novos meios para se comunicar com os alunos que hoje são
“navegadores”, circulam por uma ampla gama de informações, fazem uso de diversos meios
de comunicação e interagem por meio das redes sociais.
Sendo assim, a oferta de disciplinas no modelo a distância apresenta uma proposta
pedagógica inovadora, ao fazer uso de fóruns de discussão e de outras ferramentas de
comunicação hoje existentes e tão bem recebidas pelos alunos.
O UNIFACIG adota práticas de estudos com metodologias e atividades de
aprendizagem que provocam em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem,
estimulando a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática.

3.7.1. Utilizando as Metodologias Ativas e a Educação a Distância para Inverter a Sala
de Aula

A sala de aula invertida prevê que tudo que diz respeito à oferta de conteúdo aconteça
online, enquanto os momentos presenciais são utilizados para a aplicação desse conteúdo,
por meio de metodologias ativas de aprendizagem. Neste modelo, a aula acontece em casa
(ou seja, no AVA) e os momentos presenciais, em sala de aula, são utilizados para a resolução
de exercícios e problemas (ou seja, a lição de casa é feita na escola e a aula acontece em
casa). Daí o termo sala de aula invertida (ou flippedclassroom).
O modelo de ensino expositivo, que hoje prevalece, possui um componente
predominantemente padronizado e instrucional. Este modelo deveria, aos poucos, se
transformar em um modelo que permeasse os quatro quadrantes da figura a seguir:

Figura 06: Modelo de Ensino Expositivo Transformado
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Já o ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e
aprendizagem adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção do
conhecimento (metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes mais
padronizados e componentes mais personalizados, centrados no estudante. A composição
de cada um destes componentes determina a eficácia do modelo, considerando
aprendizagem e satisfação dos discentes.
Pesquisas recentes revelam que o modelo híbrido, com inversão da sala de aula, traz
mais aprendizagem do que o presencial, maior satisfação do que o ensino online. Já temos
tecnologia de ponta, já temos metodologias altamente eficientes e já temos conteúdo digital
de alta qualidade o que confere à nossa IES background para a oferta de um processo de
aprendizagem realizado por meio de um ensino colaborativo e significativo mediado por
professores-tutores, por meio das TICs.
3.7.2. Material Didático Institucional
O material didático para a oferta de disciplinas no formato online do UNIFACIG foi
devidamente elaborado e preparado por equipe de professores conteudistas da instituição.
O UNIFACIG está atento à qualidade necessária para a elaboração do material
didático, uma vez que o material que será disponibilizado aos estudantes foi confeccionado
por profissionais da área do curso e especialistas em educação a distância. O professor do
UNIFACIG, enriquecerá o conteúdo com textos, vídeos, chats, fóruns, exercícios de fixação e
avaliativos, para aprofundamento do tema a ser estudado. Os conteúdos curriculares atendem
as Diretrizes Curriculares Nacionais, ao Projeto Pedagógico Institucional, devidamente
demandados e validados pelos NDE.
A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por objetos de aprendizagem que
permitem ao aluno desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento.
Os estudos sobre aprendizagem demonstram que a taxa de aprendizagem cresce com a
realização de atividades pelos alunos. Assim, as unidades foram elaboradas tendo como
ponto de partida uma atividade desafio que estimula o aluno ao estudo dos materiais didáticos
que compõem a unidade: textos, vídeos e exercícios de fixação.
Itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem:
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➢ Apresentação:

Contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de aprendizagem, em termos de
conteúdo, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como
norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a unidade.
Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A elaboração de
tais objetivos:
a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação;
b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da
experiência de aprendizado podem ser determinadas;
c) permite que o professor e os alunos distingam as diferentes variedades ou classes de
comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de
aprendizado tem maiores chances de sucesso; e
d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura
conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado.
➢ Desafio de Aprendizagem:
Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem
conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. O objetivo do desafio
não é encontrar a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar o aluno para que ele
se sinta motivado a realizá-la. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma situação real e formular
um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se resolver uma
questão específica.
Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um projeto, um
relatório, etc. Ou seja, o aluno deverá produzir algo que comprove a realização da atividade
e que permita a avaliação do seu desempenho. O resultado da atividade é entregue no
ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio:
a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada
b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como
resultado do desafio; e
c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno e
que sirva de orientação para a correção da atividade.
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➢ Infográfico:
É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os conteúdos
disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações
para que possam transmitir visualmente uma informação.
➢ Conteúdo do livro:
Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado Esses
trechos serão produzidos em flipbooke disponibilizados aos alunos por intermédio de um link
que o direciona para o material.
➢ Dica do professor:
A dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema principal da unidade de
aprendizagem. A dica do professor tem por objetivo apresentar o conteúdo em um formato
dinâmico, complementando os demais objetos de aprendizagem.
➢ Exercícios de fixação
São questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. São exercícios
que reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias trabalhadas na unidade
de aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada unidade de aprendizagem.
Cada exercício é apresentado e, após a resolução pelo aluno, a resposta correta é assinalada.
Todas as opções de respostas possuem feedback, inclusive os distratores.
➢ Na Prática
É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria na
prática. A aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de aprendizagem
é exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o desenvolvimento das
competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da vida profissional.
➢ Saiba mais
Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos abordados na
unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que
estimulam a continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos.
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Material impresso
A plataforma possibilita a impressão de todo o material disponibilizado virtualmente,
com configuração adequada, caso seja da necessidade particular do discente.

3.8. Matriz Curricular

Total

EaD

Estágio

TCC

PCC

Arte e Educação

80

80

80

Educação e Sociedade

80

80

80

Filosofia e Sociologia da
Educação
1º

Subtotal

Curriculares)

Prática

(Componentes

Teórica

Período

Disciplinas

Aprendizagem

Ativ. Compl.

CARGA HORÁRIA
Atividades de Ensino -

0

40

40

História da Educação

80

80

80

Didática

80

80

80

Atividades teórico - práticas
de aprofundamento I
Subtotal

320

Educação Especial

40

0
0

Prática como Componente
Curricular – Artes
Atividades teórico - práticas
de aprofundamento II
Subtotal

0

0

0

25

25
40

40

385
40

0

Português Instrumental
Psicologia Educacional e da
Aprendizagem
Fundamentos Teóricos e
2º Metodológicos de Artes
Metodologia Científica

320

25

80

80

80

80

80

40

40

40

0
0

80
100

100

0
160

0

160

25
100

80

0

0

25

25
160

445

Metodologias ativas de ensino
– aprendizagem

80

80

80

Educação Matemática

40

40

40

80

80

80

60

60

60

Educação e Novas
3º Tecnologias
Políticas Públicas e Educação
Prática como Componente
Curricular - Ferramentas de TI
Atividades teórico - práticas
de aprofundamento III

0
0

100

100
25

25
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Subtotal

260

Avaliação em Educação

80

80

80

Lúdico e a Educação

80

80

80

Linguagem e Conhecimento

40

40

40

80

80

80

Antropologia e Educação
4º Inclusiva
Prática como Componente
Curricular - Direitos Humanos
Atividades teórico - práticas
de aprofundamento IV
Subtotal
LIBRAS
Múltiplas Linguagens da
Educação Infantil
Fundamentos da Educação
Infantil
5º Alfabetização e Letramento
Prática como Componente
Curricular – Jogos e
Brincadeiras
Atividades teórico - práticas
de aprofundamento V
Subtotal
Fundamentos Teóricos e
Metodológicos da Língua
Portuguesa
Fundamentos Teóricos e
Metodológicos de Matemática
Fundamentos Teóricos e
Metodológicos de Geografia e
6º História
Fundamentos Teóricos e
Metodológicos de Ciências
Estágio Supervisionado I Educação Infantil
Atividades teórico - práticas
de aprofundamento VI
Subtotal
Educação de Jovens e
adultos
Educação em espaços não
escolares

0

0

100

0

0

280

0

280

25

0

100
25
100

385

100

0
0

0

25

25
0

405

80

80

80

40

40

40

80

80

80

80

80

80

0

100

100

0
280

0

280

25
100

0

0

25

25
0

405

80

80

80

40

40

40

80

80

80

40

40

40

0

60

0
240

0

240

60
25

0

0

60

25

25
0

325

80

80

80

80

80

80

Educação Ambiental e Saúde
7º Estágio Supervisionado I Anos iniciais
Estágio Supervisionado II Educação Infantil
Atividades teórico - práticas
de aprofundamento VII
Subtotal

260

80

0
0

60

60

0

60

60

0
160

0

80

160

25
0

0

120

25

25
80

385
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Teorias do currículo
Organização e Gestão na
Educação
Educação e Direitos
Humanos

60

60

60

40

40

40

80

80

80

0

Trabalho de Curso
Estágio Supervisionado II 8º Anos iniciais
Estágio Supervisionado Espaços Não escolares

40

0

0

60

60

0

50

50

Estágio Supervisionado – EJA

0

60

60

Estágio Supervisionado Gestão Escolar
Atividades teórico - práticas
de aprofundamento VIII
Subtotal

0

50

50

Total Geral

0

25

180

0

180

0

40

220

1880

0

1880

400

40

400 200

Resumo

25

1.880

Carga Horária Prática

0

465

280

3200

1.880

PCC

400

TCC

40

EAD

280

Estágio Supervisionado

400

Atividades Complementares

200

Carga Horária Total do curso

0

CH

Carga Horária Teórica

Carga Horária (Teórica + Prática)

25

3.200

LEGENDA PARA ESTRUTURA CURRICULAR APRESENTADA A SEGUIR:
Formação Geral
Formação Integrada
Formação Profissional
ATPA

Atividades Teórico - Práticas de Aprofundamento
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ARTE E EDUCAÇÃO

PORTUGUÊS
INSTRUMENTAL - EAD

METODOLOGIAS ATIVAS
DE ENSINO APRENDIZAGEM

AVALIAÇÃO EM
EDUCAÇÃO

LIBRAS

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS E
METODOLÓGICOS DA
LÍNGUA PORTUGUESA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - EJA

TEORIAS DO CURRÍCULO

EDUCAÇÃO E
SOCIEDADE

METODOLOGIA
CIENTÍFICA - EAD

EDUCAÇÃO E NOVAS
TECNOLOGIAS

LÚDICO E EDUCAÇÃO

MÚLTIPLAS
LINGUAGENS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS E
METODOLÓGICOS DA
MATEMÁTICA

EDUCAÇÃO EM
ESPAÇOS NÃO
ESCOLARES

ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO NA EDUCAÇÃO

FILOSOFIA E
SOCIOLOGIA DA
EDUCAÇÃO - EAD

EDUCAÇÃO ESPECIAL

POLÍTICAS PÚBLICAS E
EDUCAÇÃO

LINGUAGEM E
CONHECIMENTO

FUNDAMENTOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS E
METODOLÓGICOS DE
CIÊNCIAS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
SAÚDE

EDUCAÇÃO E DIREITOS
HUMANOS

HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO

PSICOLOGIA
EDUCACIONAL E DA
APRENDIZAGEM

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

ANTROPOLOGIA E
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMANETO

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS E
METODOLÓGICOS DE
GEOGRAFIA HISTORIA

DIDÁTICA

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS E
METODOLÓGICOS DE
ARTES

ATPA I

PRÁTICA COMO
COMPONENTE
CURRICULAR - ARTES

ATPA II

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I ANOS INICIAIS

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO
- TCC

PRÁTICA COMO
COMPONENTE
CURRICULAR FERRAMENTAS DE TI

PRÁTICA COMO
COMPONENTE
CURRICULAR - DIREITOS
HUMANOS

PRÁTICA COMO
COMPONENTE
CURRICULAR - JOGOS E
BRINCADEIRAS

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I EDUCAÇÃO INFANTIL

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO IIEDUCAÇÃO INFANTIL

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II ANOS INICIAIS

ATPA III

ATPA IV

ATPA V

ATPA VI

ATPA VII

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO ESPAÇOS NÃO
ESCOLARES

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO - EJA

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO GESTÃO ESCOLAR

ATPA VIII
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3.9. Conteúdos Curriculares

3.9.1. Disciplinas
Período: PRIMEIRO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ARTE E EDUCAÇÃO

80 h

T

P

4

-

Ementa:
O valor da arte na Educação Infantil. Atividades essenciais nas aulas de artes: dança, artes
visuais, teatro e música. Trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura,
da modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito
pelo processo de produção e criação. Interdisciplinaridade e o ensino da Arte. Temas
transversais e o ensino da Arte. Arte contemporânea na sala de aula. A escola e a instituição
cultural. Avaliação em Arte.
Objetivos:
Criar diferentes linguagens artísticas na educação infantil e no ensino fundamental para
atuação do pedagogo.
Refletir sobre a liberdade de expressão do ser humano, através das artes visuais, música,
teatro e dança.
Contribuir para a liberdade de imaginação e de criação das crianças.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, de forma interdisciplinar e articulada às diferentes fases de desenvolvimento
humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão, com
vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas e
políticas.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e as
diferenças.
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Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O conceito de arte enquanto linguagem humana visto como instrumento de aproximação
entre indivíduos das diferentes culturas, vêm somar ao conhecimento do futuro docente,
que será capaz de desenvolver com seus alunos, através de recursos cognitivos, afetivos
e psicomotores o conceito de arte.
Bibliografia Básica:
ARNHEIM, Rudolf. Arte & percepção visual: uma psicologia da visão criadora: nova
versão. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 503 p.
KAMIL, Constance; DEVRIES Rheta. Jogos em grupo na educação infantil: implicações
da teoria de Piaget. Porto Alegre: Artmed, 2009. 351 p.
RANGEL, Mary. Métodos de ensino para a aprendizagem e a dinamização das aulas.
6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 93 p. (Magistério - formação e trabalho pedagógico).
Bibliografia Complementar:
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade: arte e cidade. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2005. 280 p.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. São
Paulo: Editora Paz e Terra, 2016. 143 p.
GOMBRICH, E. H. A história da Arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 688 p.
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. 32. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 371 p.
SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização que aprende.
31. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2016. 640 p. (Essenciais bestseller).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Educação e Sociedade

80 h

T

P

4

-

Ementa:
As sociedades reveladas: novo pensar sobre as relações sociais. Formação sócio-histórica
da sociedade contemporânea brasileira e as lutas por direitos sociais. Os meios de
comunicação de massa e a educação. Sensibilizar para a democracia e a participação. A
concepção de enfoque globalizador. O direito e a proteção as minorias: Afro-Brasileiros e
indígenas. Desafios escolares: a prática de ensino no mundo globalizado. Visões da
modernidade e uma teoria crítica da sociedade. A cultura subjetiva e a cultura objetiva.
Educação das Relações Étnico-raciais.
Objetivos:
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Comparar os contextos sócio-históricos da educação na sociedade por meio de reflexões
teóricas e práticas relacionando os contextos global, nacional e local.
Criar nos discentes uma postura propositiva no que diz respeito ao papel do educador na
atualidade apresentando problemas socioeducativos presentes em nossa realidade e os
capacitando para o desenvolvimento de soluções para os mesmos.
Reconhecer a educação como ferramenta fundamental para as questões sociais.
Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades;
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e as
diferenças.
- Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão, com
vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas e
políticas.
-Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Fornece meios para o aluno entender a necessidade de propor soluções socioeducativas
para o presente e valorizar o ser humano como cidadão do bem. De forma multidisciplinar,
compreender as relações entre educação e sociedade no Brasil e no mundo é essencial
para a formação humanística dos discentes.
Bibliografia Básica:
LIBANEO, J. C.; TOSCHI, J. F.; SEARA, M. Educação Escolar: políticas, estrutura e
organização. 10. ed. São Paulo: Cortêz, 2012. 543 p. (Docência em formação).
MORAIS, Régis de; GROPPO, Luís Antônio; MORONHA, Olinda Maria (Org.). Sociedade
e educação: estudos sociológicos e interdisciplinares. São Paulo: Alínea, 2008. 275 p.
UNESCO. Sociedade do conhecimento versus economia do conhecimento: poder e
política. Brasília: UNESCO, 2005.
Bibliografia Complementar:
ARAUJO, José Carlos Souza e SCHELBAUER, Analete Regina (Orgs.) História da
educação pela imprensa. São Paulo: Alínea, 2007. 268 p.
CASTRO, Cláudio de Moura. Educação brasileira: consertos e remendos. Rio de Janeiro:
Rocco, 2007. 319 p.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Pensadores sociais e história da educação. 3. ed.
Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 342 p.
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura. 2. Ed. São
Paulo: Contexto, 2015. 237 p.
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HAECHT, Anne V. A escola à prova da sociologia. Lisboa: Instituto Piaget, 1992. 246 p.
(Horizontes pedagógicos; 15).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Filosofia e Sociologia da Educação

40 h

T

P

2

-

Ementa:
Filosofia e Filosofia da Educação. Educação como problema filosófico. Pressupostos
filosóficos que fundamentam as concepções de educação. A evolução das correntes
sociológicas que constituem as bases teóricas para as práticas educacionais. Práxis
educativa contemporânea. A Relação da escola com a sociedade e o Estado. Análise
sociológica do fracasso escolar. Estrutura social e educação: reprodução social e
transmissão de conhecimento.
Objetivos:
Comparar as grandes correntes do pensamento filosófico e sociológico, relacionando-as
com a educação.
Analisar as relações entre sociedade e educação, discutindo-as sob a luz da sociologia da
educação.
Refletir acerca do fenômeno educacional e a atuação do pedagogo, contextualizando a
realidade da educação brasileira.
Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e as
diferenças.
- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
- Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Conhecimento para que o aluno possa refletir e atuar criticamente em sua realidade,
compreendendo sua posição e função enquanto docente e ter capacidade de reflexão e
compreensão do fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades.
Bibliografia Básica:
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. 53.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 143 p.
PORTO, Leonardo Sartori. Filosofia da Educação. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 68 p.
(Passo a passo; 62).
WEBER, Max; COHN GABRIEL (Org.). Sociologia. 7. ed. São Paulo: Ática, 1999. 167 p.
(Grandes Cientistas Sociais; 13).
Bibliografia Complementar:
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 7. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2008. 884 p.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2014. 520 p.
HUNNEX, Milton. Filósofos e correntes filosóficas em gráficos e diagramas: conheça
melhor os filósofos e as correntes filosóficas por meio de gráficos e diagramas cronológicos
e temáticos. São Paulo: Vida, 2003. 133 p.
PEREIRA, Lêda Lúcia Lima; HANNAS, Maria Lúcia. Educação com consciência:
fundamentos para uma nova abordagem pedagógica. São Paulo: Gente, 2000. 199 p.
(Novos rumos da educação; 1).
WEBER, Max. Ensaios de sociologia: edição atualizada segundo o novo acordo
ortográfico. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 325 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

História da Educação

80 h

T

P

4

-

Ementa:
História da Educação: as antigas concepções de história, história moderna e
contemporânea. Comunidades Tribais. Antiguidade oriental, grega e romana. Século das
Luzes: o ideal liberal de educação. A Educação Tradicionalista. A educação religiosa. A
Educação Pública. A educação Nacional. A Educação para a Democracia. A Educação
Contemporânea; Novos tempos e desafios para a Educação e para o docente.
Objetivos:
Comparar as relações entretempo, história e memória da educação.
Identificar diferenciados espaços na evolução dos processos educacionais.
Demonstrar compreensão sobre a importância de um novo tempo para a Educação.
Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades.
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- Desenvolver atividades sócio educativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas e
políticas.
-Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
- Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina se relaciona diretamente com as questões ligadas à história da humanidade
quanto à Educação. Levando aos alunos à compreensão da trajetória da educação até a
democracia da Educação e novos desafios para os futuros docentes.
Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia Geral e Brasil.
3 ed. São Paulo: Moderna, 2006. 384 p.
ARAUJO, José Carlos Souza e SCHELBAUER, Analete Regina (Orgs.). História da
educação pela imprensa. Uberlândia: Editora. Alínea, 2007. 268 p.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de (Org.). Pensadores sociais e história da educação.
3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 342 p.
Bibliografia Complementar:
BRASIL - LEIS E DECRETOS. Lei de diretrizes e bases da educação nacional e
legislação complementar: lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 com as alterações
até a lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. 6. ed. São Paulo: EDIPRO, 2013. 432 p.
CASTRO, Claudio De Moura. Educação brasileira - Consertos e remendos. 2 ed. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007. 319 p.
GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. 8. ed. São Paulo: Ática, 1999. 319
p. (Educação).
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da educação brasileira. 5. ed. São Paulo: Cortez,
2015. 366 p.
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação
escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 543 p.
(Docência em formação).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Didática

80 h

T

P

4

-

Ementa:
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O conceito de Didática. Contrato Didático. O pensamento didático brasileiro. A importância
da didática na construção do processo de ensino aprendizagem e da formação docente. O
currículo e a prática docente. Articulação entre a Didática e as Didáticas específicas. O
planejamento escolar. Metodologias de ensino. A avaliação do processo de ensino
aprendizagem. Concepções, pressupostos e metodologias das modalidades da Educação
Básica.
Objetivos:
Reconhecer os fundamentos da organização didática e sua importância para todo
processo de ensino aprendizagem.
Diferenciar o planejamento, o plano de ensino e o projeto pedagógico.
Demonstrar compreensão sobre as diversas metodologias de ensino, e sua importância
no processo de ensino aprendizagem.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de exercer a gestão e coordenação pedagógica em instituições educativas,
organizando projetos e planos para a Educação Básica, considerando as especificidades
de seus segmentos, destacando concepções, objetivos, metodologias, processos de
planejamento e de avaliação institucional em uma perspectiva democrática;
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades;
- Conhecimento do planejamento, a execução e avaliação do projeto pedagógico e
curricular nas instituições educativas;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Fornece referenciais teóricos para que o aluno possa refletir e atuar criticamente em sua
realidade, compreendendo sua posição e função enquanto docente. Capacitar o aluno de
modo que ele desenvolva a capacidade de reflexão, utilizando os pressupostos didáticos
em sua prática docente.
Bibliografia Básica:
CORDEIRO, Jaime Francisco Parreira. Didática: contexto, educação. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2015. 189 p.
GASPARELLO, Arlette Medeiros. Construtores de identidades: a pedagogia da nação
nos livros didáticos da escola secundária brasileira. São Paulo: IGLU, 2004. 238 p.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 18. ed.
Campinas: Papirus, 2012. 183 p. (Magistério: formação e trabalho pedagógico).
Bibliografia Complementar:
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 53.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 143 p.
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LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013. 288 pág.
PEREIRA, Lêda Lúcia Lima; HANNAS, Maria Lúcia. Educação com consciência:
fundamentos para uma nova abordagem pedagógica. São Paulo: Gente, 2000. 199 p.
(Novos rumos da educação; 1).
PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Didática e formação de professores: percursos e
perspectivas no Brasil e em Portugal. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 287 p.
RANGEL, Mary. Métodos de ensino para a aprendizagem e a dinamização das aulas.
6. ed. Campinas: Papirus, 2013. 93 p. (Magistério - formação e trabalho pedagógico).

Período: SEGUNDO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Educação Especial

40 h

T

P

2

-

Ementa:
Práticas pedagógicas para inclusão. Necessidades educativas especiais e Atendimento
Educacional Especializado (AEE) na escola. O Transtorno do espectro autista (TEA). A
escolarização de pessoas com surdez. Deficiência visual. A educação especial na escola
inclusiva. Tecnologia Assistiva: instrumentos facilitadores da inclusão. Relações étnicoraciais no Brasil. Movimentos sociais e anatirracismo. Lei de Diretrizes e Base (LDB) da
Educação. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Estatuto da Igualdade Racial.
Objetivos:
Identificar as características individuais das pessoas com necessidades educacionais
especiais, contribuindo com a equipe pedagógica multidisciplinar na identificação de suas
possibilidades de desenvolvimento bem como no planejamento, acompanhamento,
execução e avaliação de ações de ensino e de aprendizagem.
Promover a educação inclusiva como direito de todo cidadão e oportunidade de
desenvolvimento e aprendizagem para todos os envolvidos no processo.
Compreender as estratégias de inclusão do aluno com necessidades especiais e as
especificidades e diversidades que enfrenta em seu cotidiano.
Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades;
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental;
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- Desenvolver atividades sócio educativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas;
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças;
- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A Educação Especial permite ao futuro professor o conhecimento para ensinar os alunos
que apresentam necessidades especiais de forma inclusiva, valorizando a dignidade e
garantindo o direito da pessoa humana.
Bibliografia Básica:
BAPTISTA, Claudio Roberto; JESUS, Denise Meyrelles (Org.). Avanços em políticas
de inclusão: o contexto da educação especial no Brasil e em outros países. Porto Alegre:
Mediação, 2015. 228 p.
CORTELLA, Mario Sergio. Escola e preconceito: docência, discência e decência. São
Paulo: Ática, 2012. 95 p.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão
racial no Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 373 p.
Bibliografia Complementar:
JANNUZZI, Gilberta S. de M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao
início do século XXI. 3. ed. Campinas: Autores associados, 2012. 211 p. (Educação
contemporânea).
LEE, Harper. José Olímpio. O Sol é para todos. 14. ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
2015. 349 p.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA.
Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais. Brasília: Secad,
2006. 262 p.
MENEZES, Eliana da Costa Pereira de. Informática e educação inclusiva: discutindo
limite e possibilidades. Santa Maria, RS: UFSM, 2006. 130 p.
SILVA, Luzia Guacira dos Santos. Educação inclusiva: práticas pedagógicas para uma
escola sem exclusões. São Paulo: Paulinas, 2014. 117 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina
Português Instrumental

CH Total
80 h

T

P

4

-
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Ementa:
Estudo aprofundado dos conceitos de língua, linguagem, gramática e seus elementos
estruturais - sob perspectiva aplicada e atualizada. Leitura e interpretação de textos
verbais e não verbais, fornecendo subsídios teóricos e práticos para o domínio da língua
e das linguagens. Estruturas lingüísticas e mecanismos de coesão e coerência.
Instrumentalização da língua portuguesa.
Objetivos:
Reconhecer a língua em sua diversidade, procedendo à leitura analítica e crítico interpretativa de textos, ampliando o contato do aluno com os processos de leitura e
produção textual.
Desenvolver comunicação crítica e criativa do aluno, para a ampliação de sua
competência comunicativa.
Diferenciar as diversas variações e compreensão das concepções de linguagem, língua,
fala e distinções entre si.
Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental
- Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina se apresenta como base para a correta escrita científica que se exige no
espaço do ensino superior. A produção dos trabalhos acadêmicos, assim como de
artigos, do trabalho final do curso e a boa expressão oral, essencial ao professor, são
trabalhados pela disciplina.
Bibliografia Básica:
CÂMARA JUNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. 29. ed.
Petrópolis : Vozes, 2012. 163 p.
CÂMARA JUNIOR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 44. ed.
Petrópolis : Vozes, 2011. 124 p.
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática,
2007. 431 p.
Bibliografia Complementar:
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BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo: Ática, 2006.
102 p.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a
nova ortografia da língua portuguesa. São Paulo: Companhia nacional, 2008. 693 p.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11. ed. São Paulo: Ática, 2009.
104 p. (Princípios; 206).
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e
escrita. 13. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 327 p.
ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel Theodoro da (Org.). Leitura: perspectivas
interdisciplinares. São Paulo: Ática, 2000. 115 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PSICOLOGIA EDUCACIONAL E DA
APRENDIZAGEM

80 h

T

P

4

-

Ementa:
A relação entre psicologia, escola e sociedade. Evolução histórica dos modelos e práticas
educacionais. A história da Psicologia Escolar no Brasil. Teorias psicológicas e suas
implicações na educação. Abordagens psicológicas, aprendizagem e desenvolvimento
infantil-juvenil. Teorias psicogenéticas. Evolução cognitiva, afetiva, motora. Desafios
contemporâneos para a aprendizagem.
Objetivos:
Conhecer os processos gerais do desenvolvimento humano;
Entender como os princípios psicológicos relacionam-se com a educação e com o
processo de ensino-aprendizagem bem como reconhecer que tais princípios contribuem
para a formação do educador.
Identificar as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem e perceber suas influências
e contribuições na educação.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e

articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças.
- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
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Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Esta disciplina serve como base do conhecimento profissional do docente, pois todo
educador que conhece o ser humano e sua forma de desenvolver, consegue adaptar as
práticas de ensino e alcançar uma aprendizagem significativa.
Bibliografia Básica:
BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 1996. 612 p.
BIAGGIO, Ângela M. Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 24. ed. Petrópolis: Vozes,
2015. 342 p.
CONSOLARO, Alberto. O ser professor: arte e ciência no ensinar e aprender. 4. ed. São
Paulo: Dental Press, 2005. 238 p.
Bibliografia Complementar:
BOCK, Ana M. Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi.
Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
368 p.
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. 39. ed. Petrópolis:
Vozes, 2011. 301 p.
FADIMAN, James. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 2002. 393 p.
GUIMARÃES, Valter Soares. Formação de professores: saberes, identidade e
profissão. 4. ed. Campinas: Papirus, 2004. 128 p.
SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da psicologia moderna. São
Paulo: Cengage learning, 2013. 490 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
DE ARTES

40 h

T
2

P
-

Ementa:
Fundamentos necessários à prática educacional em Artes: didática, objetos de
conhecimento e diversidade de conteúdo desta área. A arte como área de conhecimento
no currículo escolar. Unidades didáticas simples e projetos de trabalho em Arte.
Desenho

curricular

ordenação

e

balanceamento

de

conteúdo.

Gênese

das

aprendizagens em Arte e influência das culturas. Aprendizagem e desenvolvimento no
fazer artístico. Leitura de objetos artísticos e a mediação do educador. As tendências
pedagógicas do ensino da Arte e os movimentos artísticos.
Objetivos:
Reconhecer as linguagens artísticas e utilizá-las como linguagem para ensinar de forma
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interdisciplinar e criativa;
Desenvolver reflexão crítica sobre a liberdade de expressão do ser humano, através
das artes, entendendo que a arte é uma forma de comunicação.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, de forma interdisciplinar

e articulada às diferentes fases de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança), Literatura e
da Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o futuro docente será capaz de utilizar atividades lúdicas,
corporalidade, movimentos, recursos cognitivos, afetivos e psicomotores no processo de
ensino, levando sólida aprendizagem.
Bibliografia Básica:
ARNHEIM, Rudolf. Arte & percepção visual: uma psicologia da visão criadora: nova
versão. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 503 p.
KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Jogos em grupo na educação infantil:
implicações da teoria de Piaget. Porto Alegre: Artmed, 2009. 351 p.
RANGEL, Mary. Métodos de ensino para a aprendizagem e a dinamização das aulas.
6. ed. Campinas: Papirus, 2013. 93 p. (Magistério - formação e trabalho pedagógico).
Bibliografia Complementar:
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade: arte e cidade. 5. ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2005. 280 p.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 53.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 143 p.
GOMBRICH, E. H. A história da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 688 p.
OSTROWER, Fayga. Universos da arte. 32. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 371 p.
SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. 31.
ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2016. 640 p. (Essenciais bestseller).

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

74

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

METODOLOGIA CIENTÍFICA

80 h

T

P

4

-

Ementa:
A evolução da ciência. Pesquisa científica e os seus diversos tipos. Etapas da pesquisa.
A definição do problema de pesquisa. A definição de hipóteses e de variáveis. A
construção do referencial teórico. Os diferentes instrumentos de coleta de dados, bem
como sua aplicação, análise e interpretação dos dados. A organizaçao e apresentação
das diversas modalidades de trabalhos cientícios.
Objetivos:
Promover o debate teórico-metodológico sobre a natureza, método e processo de
construção do conhecimento;
Desenvolver e aprimorar o espírito investigativo e científico, voltando-o para reflexões
críticas de natureza humana, social, ambiental, e organizacional;
Elaborar trabalhos utilizando-se de instrumentos facilitadores e das normas de
padronização;
Reconhecer a pesquisa como um método imprescindível para a produção do
conhecimento sobre os processos sociais e como base fundamental do processo de
formação profissional.
Habilidades e Competências:
- Desenvolver atividades sócio educativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas.
- Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Essa disciplina é uma ferramenta fundamental na iniciação científica e no
desenvolvimento de produções científicas pelos alunos que ingressantes e ao longo do
curso são estimulados a desenvolver pesquisas como parte dos requisitos de avaliação.
Porém objetiva-se bem mais que levar o aluno a elaborar projetos, a desenvolver trabalho
de conclusão de curso ou um artigo científico ela deve levar o aluno a comunicar-se de
forma correta, inteligível, demonstrando um pensamento estruturado, plausível e
convincente.
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Bibliografia Básica:
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2012. 293 p.
MACIEL, Maria Inês Etrusco. A pesquisa-ação e Habermas: Um novo paradigma. Belo
Horizonte: UNA, 1999. 92 p.
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo:
Atlas, 2015. 274 p.
Bibliografia Complementar:
ANDERY, Maria Amália et al. (). Para compreender a ciência: uma perspectiva
histórica. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. 435 p.
BERTUCCI, Janete Lara de Oliveira. Metodologia básica para elaboração de
trabalhos de conclusão de cursos. São Paulo: Atlas, 2009. 116 p.
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 210
p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 6. ed.
São Paulo: Atlas, 2011. 314 p.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo:
Cortez, 2007. 304 p.

Período: TERCEIRO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO
APRENDIZAGEM

80 h

T

P

4

-

Ementa:
Método de Caso. Peer Instruction (Clicker). Aprendizagem Baseada em Problemas
(PBL). Júri Simulado. Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL). Projetos. Método
Audiovisual. Design Thinking. Rotação por Estações. Jigsaw (Quebra-Cabeça).
ScolarshipodTeachingand Learning (SOLT).
Objetivos:
Reconhecer as novas metodologias de ensino que vêm somar ao conhecimento do
educador.
Desenvolver reflexão crítica sobre a atualização da formação do futuro educador.
Analisar a historicidade e os fundamentos teóricos das metodologias ativas de ensinoaprendizagem, refletindo sobre o papel da educação nos processos de formação dos
profissionais de educação.
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Habilidades e Competências:
- Conhecimento do planejamento, a execução e avaliação do projeto pedagógico e
curricular nas instituições educativas.
- Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos.
- Desenvolver atividades sócio educativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O conhecimento e domínio das metodologias ativas de ensino para o licenciando é
fundamental para seu currículo e desenvoltura em sala de aula, onde os métodos
tradicionais de ensino já não levam uma aprendizagem significativa aos estudantes.
Bibliografia Básica:
FURTADO, Velaria Queiroz. Dificuldades na aprendizagem da escrita - uma
intervenção psicopedagógico via jogos de regras. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 152
p.
KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Jogos em grupo na educação infantil:
implicações da teoria de Piaget. Porto Alegre: Artmed, 2009. 351 p.
RANGEL, Mary. Métodos de ensino para a aprendizagem e a dinamização das aulas.
6. ed. Campinas: Papirus, 2013. 93 p. (Magistério - formação e trabalho pedagógico).
Bibliografia Complementar:
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 53.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 143 p.
KENSKI, Vânia Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed.
Campinas: Papirus, 2012. 141 p.
SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. 31.
ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2016. 640 p. (Essenciais bestseller).
TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 11.
ed. Petrópolis : Vozes, 2014. 203 p.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 18. ed.
Campinas: Papirus, 2012. 183 p. (Magistério: formação e trabalho pedagógico).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total
T

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

40

2

P
-
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Ementa:
Etnomatemática. Modelagem Matemática: modelos matemáticos usados para resolver
problemas da realidade. A Interdisciplinaridade da Matemática. Os novos caminhos da
Educação Matemática Crítica.
Objetivos:
Reconhecer as principais teorias utilizadas em educação matemática;
Desenvolver planos de aula embasados na etnomatemática e modelagem.
Debater o papel social da Matemática, combatendo o seu poder formatador na
sociedade.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança), Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina fornece aos estudantes ferramentas práticas e metodológicas para
desenvolverem planos de aula dentro da etnomatemática.
Bibliografia Básica:
BASSANEZI, R. C. Ensino- aprendizagem com Modelagem Matemática – uma nova
estratégia. São Paulo: Contexto, 2011. 389 p.
FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. Investigação em educação matemática:
percursos teóricos. 3. ed. Campinas, SP: Autores associados, 2012. 228 p.
RIBEIRO, José Pedro Machado; DOMITE, Maria do Carmo Santos (Org.).
Etnomatemática: papel, valor e significado. 2. ed. Porto Alegre: Zouk, 2006. 287 p.
Bibliografia Complementar:
D`AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas: Papirus,
1996. 120 p.
LORENZATO, Sérgio. Educação infantil e percepção matemática: com atividades
práticas para professores da educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental. 3.
ed. Campinas, SP: Autores associados, 2011. 201 p. (Formação de Professores).
LORENZATO, Sérgio (Org.). O Laboratório de ensino de matemática na formação de
Professores. 3. ed. Campinas, SP: Autores associados, 2012. 178 p. (Formação de
Professores).
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LORENZATO, Sérgio. Para aprender matemática. 3. ed. Campinas, SP: Autores
associados, 2010. 140 p. (Formação de Professores).
REGO, Rogéria Gaudencio. Matematicativa. 4. ed. São Paulo: Autores associados,
2013. 194 p. (Formação de Professores).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Educação e Novas Tecnologias

80 h

T

P

4

-

Ementa:
O novo ritmo da informação. Tecnologias como fator de transformação na Educação. O
reflexo da realidade virtual e da internet na educação. Identificação, reflexões e análise
da

adequação

das

tecnologias

da

informação

e

comunicação

ao

ensino.

Educomunicação. Softwares e sites educacionais. Tecnologias e educação. Práticas
articuladas com as disciplinas utilizando as ferramentas de TI.
Objetivos:
Selecionar softwares, sites e jogos educacionais que auxiliem o ensino.
Compreender as alterações didático-pedagógicas ocasionadas pelo uso intensivo das
tecnologias digitais.
Reconhecer as ferramentas de TI como fundamentais para a transformação da didática
de ensino.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, de forma interdisciplinar e articulada às diferentes formas de ensinar
através da tecnologia.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança), Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina permite ao futuro professor o contato com o que existe de mais moderno e
atual no que diz respeito às tecnologias de informação e suas utilidades para que ele
possa aplicá-las sem nenhum problema em seu ambiente de trabalho de forma a
enriquecer as suas aulas e facilitar a compreensão dos conteúdos.
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Bibliografia Básica:
GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola educativa. Porto Alegre:
Penso, 2015. 192 p.
KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed.
Campinas: Papirus, 2012. 141 p. (Papirus educação).
LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: 34, 2011. 157 p.
Bibliografia Complementar:
CORNACHIONE JR., E. B. Informática aplicada às áreas de contabilidade,
administração e economia. São Paulo: Atlas, 2001.
KANAAN, J. C. Informática global: tudo o que você precisa saber sobre informática. 2
ed. São Paulo: Pioneira, 1998. 286 p.
MEIRELES, F. S. Informática: novas aplicações com microcomputadores. 2 ed. São
Paulo. Makron Books, 1994.
MENEZES, Eliana da Costa Pereira de. Informática e educação inclusiva discutindo
limite e possibilidades. Santa Maria: UFSM, 2005.
STEEN, M.V.; TANENBAUM, A.S. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 2
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 402p.

CH Semanal
Nome da Disciplina
Políticas Públicas e Educação

CH Total
60 h

T

P

3

-

Ementa:
Política. A política educacional: uma análise inicial. Constituição Brasileira: Capítulo III
da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira: aspectos históricos.
Órgãos Governamentais da Educação: MEC/INEP. Educação Básica. Gestão. No Brasil:
o percurso legal das políticas educacionais. Plano Nacional de Educação: processos
históricos do plano 2014 a 2024. A política nacional de educação especial na perspectiva
da educação inclusiva. Discriminação. A violência.
Objetivos:
Compreender as políticas educacionais e as diretrizes organizacionais são portadoras
de intencionalidades, ideais, valores, atitudes e práticas que influenciam o cotidiano
escolar.
Identificar que a educação é um fenômeno histórico inserido em um lugar e tempo
específicos.
Reconhecer a importância da área educacional e incentivar o debate acerca das
políticas públicas educacionais.
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Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança), Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Desenvolver atividades sócio educativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças.
- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina permite ao futuro professor o contato com as políticas públicas, através
destas, são levados a compreender a ligação entre o ser humano seus direitos e meio
educacional que o rodeia. Assim tem-se uma base sólida para sua formação como
educador.
Bibliografia Básica:
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação
escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 543 p.
(Docência em formação).
NEY, Antonio. Política educacional: organização e estrutura da educação brasileira. Rio
de Janeiro: Wak, 2008. 210 p.
SAVIANI, Dermeval. Política e educação no Brasil: o papel do congresso nacional na
legislação do ensino. 7. ed. Campinas: Autores associados, 2015. 178 p.
Bibliografia Complementar:
CASTRO, Claudio de Moura. Educação brasileira: consertos e remendos. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007. 319 p.
MOTTA, Elias de Oliveira. Direito educacional e educação no século XXI: com
comentários à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: UNESCO,
1997. 783 p.
SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistemas. 11. ed. Campinas:
Autores associados, 2012. 153 p. (Educação contemporânea).
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão
racial no Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 373 p.
SOARES, Maria Susana Arrosa (Org.). Educação superior no Brasil. Brasília: Capes,
2002. 304 p. (Biblioteca Anísio Teixeira).
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Período: QUARTO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO

80 h

T

P

4

-

Ementa:
Introdução aos sistemas brasileiros de avaliação. Os sistemas de avaliação da educação
básica. Aspectos históricos dos processos avaliativos da aprendizagem. Introdução às
modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Avaliação formativa.
Avaliação somativa. Avaliar por meio de portfólios. Avaliação diagnóstica. Organizar e
planejar o trabalho escolar. Planejamento. Currículo e avaliação. Concepção do saber e
organização do ensino. O repensar na avaliação frente aos processos de ensinoaprendizagem num contexto de constantes transformações.
Objetivos:
Estabelecer entendimento sobre o sistema educacional, seu processo de construção e
sua relação com o planejamento e avaliação.
Compreender sobre a evolução dos processos avaliativos.
Identificar situações de ensino e aprendizagem, de modo a adequar objetivos e
conteúdos vistos em sala, em uma avaliação significativa.
Habilidades e Competências:
- Conhecimento do planejamento, a execução e avaliação do projeto pedagógico e
curricular nas instituições educativas.
- Capacidade de exercer a gestão e coordenação pedagógica em instituições educativas,
organizando projetos e planos para a Educação Básica, considerando as especificidades
de seus segmentos, destacando concepções, objetivos, metodologias, processos de
planejamento e de avaliação institucional em uma perspectiva democrática.
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A Avaliação em Educação é importante em todos os aspectos do curso, pois capacita os
discentes a lidar com a avaliação diagnóstica e aprender a importância dos resultados
das avaliações.
Bibliografia Básica:
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CONSOLARO, Alberto. O ser professor: arte e ciência no ensinar e aprender. 4. ed. São
Paulo: Dental Press, 2005. 238 p.
FREITAS, Marcos Cezar. O aluno incluído na educação básica: avaliação e
permanência. São Paulo: Cortez, 2013. 118 p. (Educação & saúde; 9).
SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e à prática de avaliação e
reformulação de currículo. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 172 p.
Bibliografia Complementar:
CERVI, Rejane de Medeiros. Planejamento e avaliação educacional. Curitiba:
Intersaberes, 2013. 182 p.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
53. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 143 p.
FREITAS, Luiz Carlos de; SARDI, Mara Regina Lemes de; MALAVASI, Maria Marcia
Sigrist. Avaliação educacional: caminhando pela contramão. 7. ed. Petrópolis : Vozes,
2014. 86 p. (Fronteiras educacionais).
FURTADO, Velaria Queiroz. Dificuldades na aprendizagem da escrita: uma
intervenção psicopedagógica via jogos e regras. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 152 p.
NÓVOA, Antônio (Org.). Vidas de Professores. 2. ed. Porto/Portugal: Porto, 2013. 215
p. (Ciências da educação; 4).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

LÚDICO E A EDUCAÇÃO

80 h

T

P

4

-

Ementa:
As inteligências múltiplas aplicadas à educação infantil. Processos e domínios de
aprendizagem. O trabalho com artes, esportes, danças como mecanismos de ensinoaprendizagem. A corporeidade como forma de expressão. Metodologias para
desenvolvimento de atividades lúdicas que se utilizam do corpo como expressão. A
natureza social da motricidade. Organização do Espaço e do Tempo na Educação
Infantil. O Brincar e o desenvolvimento das capacidades da criança. A importância dos
jogos. O papel lúdico na alfabetização e letramento.
Objetivos:
Identificar a adequação das atividades lúdicas de acordo com o contexto, o conteúdo e
o perfil dos alunos.
Compreender aspectos teóricos da corporeidade e motricidade na educação infantil.
Identificar a importância da expressão corporal na infância.
Criar jogos, brinquedos e brincadeiras para a educação infantil.
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Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco
anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança), Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade
e as diferenças.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno será capaz de compreender a importância do uso de
atividades lúdicas no processo de ensino, conhecerá aspectos teórico-pedagógicos da
integração entre educação e corporeidade.
Bibliografia Básica:
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. Jogos e brincadeiras na educação infantil. 6. ed.
Campinas: Papirus, 2012. 94 p. (Papirus educação).
MACEDO, Lino de.; PETTY, Ana Lúcia Sícoli.; PASSOS, Norimar Christe. Os jogos e o
lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005. 110 p.
MARINHO, Hermínia Regina Bugeste. Pedagogia do movimento: universo lúdico e
psicomotricidade. Curitiba: Intersaberes, 2012. 122 p.
Bibliografia Complementar:
BARBOSA, Ana Rubia Menezes; JESUS, Sérgio Nunes de (Coord.). Ludicidade e
aprendizagem na educação infantil. Curitiba: CRV, 2016. 175 p. (Ciência aberta; 11).
BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos
Pedagógicos na Educação Infantil. Artmed, 2008.
FUX, Maria. Dança, experiência de vida. 5. ed. São Paulo: Summus, 1983. 139 p.
(Novas buscas em educação; 15).
OLIVEIRA, Vera Barros de (Org.). O brincar e a criança do nascimento aos seis anos.
11. ed. Petrópolis : Vozes, 2014. 182 p.
VIGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente. 7. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2007. 182 p. (Psicologia e pedagogia).
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Linguagem e Conhecimento

40 h

T

P

2

-

Ementa:
Noções Gerais de Linguística, Sociolinguística, Psicolinguística. Estudo da Língua
Materna. Pressupostos de ensino de língua materna, nas séries iniciais. Variadas
linguagens no processo de construção da leitura e escrita. A linguagem na Educação
Infantil.
Objetivos:
Identificar as linguagens no processo de construção da leitura e escrita.
Relacionar as diferentes correntes linguísticas ao ensino de língua materna.
Utilizar textos figurativos e temáticos de acordo com o contexto de ensino e faixa etária.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de forma

interdisciplinar

e articulada

às diferentes

fases de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno será capaz de identificar o processo de construção da
linguagem na educação infantil e a relação existente da linguagem com desenvolvimento,
assim como a importância da leitura no crescimento cognitivo.
Bibliografia Básica:
BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico. 56. ed. São Paulo: Parábola, 2015. 350 p.
(Parábola breve; 6).
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a
nova ortografia da língua portuguesa. São Paulo: Companhia nacional, 2008. 693 p.
CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso: modos de organização. 2. ed. São
Paulo: Contexto, 2016. 249 p.
Bibliografia Complementar:
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua Portuguesa: atualizada pelo novo
acordo ortográfico. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 707 p.
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CÂMARA JUNIOR, Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. 29. ed.
Petrópolis :Vozes, 2012. 163 p.
FURTADO, Velaria Queiroz. Dificuldades na aprendizagem da escrita: uma
intervenção psicopedagógica via jogos e regras. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 152 p.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo
a pensar. 27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 548 p.
VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, Alexis. Linguagem, Desenvolvimento e
Aprendizagem. São Paulo: Ícone, 2017. 228 p. (Educação crítica).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Antropologia e Educação Inclusiva

80 h

T

P

4

-

Ementa:
A história da Antropologia. O fazer antropológico. Cultura. Cultura Política. Cultura
popular. Igualdade e justiça social. Universalismo. Somos realmente diferentes? Direitos
humanos. Identidade e Alteridade. Desigualdades étnico-raciais. Racismo e formação da
identidades étnicas. Desafios escolares: o ensino de indígenas. Diretrizes para a
Educação Inclusiva no Brasil.
Objetivos:
Identificar as especificidades educacionais para atendimento de pessoas com
necessidades especiais.
Definir condições pedagógicas de inclusão no cotidiano escolar.
Compreender as relações étnico-raciais no universo educacional.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco anos.
-Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças.
- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
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A disciplina permite ao futuro professor o contato com os aspectos gerais do ser humano
e suas necessidades quando encontra-se especial. Os alunos são levados a
compreender a ligação entre o ser humano seus direitos e meio educacional que o rodeia.
Bibliografia Básica:
GALVÃO FILHO, Teófilo Alves; MIRANDA, Theresinha Guimarães (Org.). O Professor
e a educação inclusiva. Salvador: EDUFBA, 2012. 495 p.
KOTAK, Conrad Phillip. Um espelho para a humanidade: uma aventura à antropologia
cultural. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 388 p.
MCLURKIN, Denise L. Questões sociais desafiadoras na escola: guia prático para
professores. Porto Alegre: AMGH, 2015. 200 p.
Bibliografia Complementar:
FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime
da economia patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global, 2006. 727 p. (Introdução à história da
sociedade patriarcal no Brasil; 1).
LA TAILLE, Yves de. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre:
Artmed, 2006. 189 p. (Biblioteca Artmed - Terapia cognitivo-comportament).
MENEZES, Eliana da Costa Pereira de. Informática e educação inclusiva: discutindo
limites e possibilidades. Santa Maria, RS: UFSM, 2006. 130 p.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão
racial no Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 373 p.
WERNECK, Claudia. Muito prazer, eu existo: um livro sobre as pessoas com síndrome
de Down. 4. ed. Rio de Janeiro: WVA, 1993. 276 p.

Período: QUINTO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

LIBRAS

80

T
4

P
-

Ementa:
A história da educação dos surdos no Brasil. Parâmetros da Língua Brasileira de Sinais.
Legislação da Libras. O Atendimento Educacional Especializado ao Aluno Surdo. Prática
da Libras. Conhecendo e desvendando os paradigmas da educação de surdos nos dias
atuais. A atuação do professor frente a este aluno e a prática dos principais sinais
utilizados pela comunidade surda. Legislação da Libras - Lei 10.436 – Decreto 5626.
Objetivos:
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Aplicar à prática do aprendizado da Libras no contexto escolar demonstrando as
possibilidades de aprendizagem baseadas em experiências visuais.
Analisar as consequências da formação do professor de pedagogia no contexto da
educação bilíngue.
Avaliar os procedimentos e bases de aprendizagem por parte do aluno surdos,
discriminando as variantes linguísticas no contexto da Libras.
Criar meios e alternativas de aprendizagem consolidadora, que permita ao educando
surdo maior e melhor autonomia.
Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades;
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental;
- Desenvolver atividades sócio educativas e culturais integradas a projetos
extensionistas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnicoraciais, econômicas e políticas;
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças.
- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Esta disciplina é indispensável para aprendizagem significativa da surdez e suas
peculiaridades, visar nortear o futuro professor sobre suas responsabilidades na inclusão
de alunos surdos no ensino comum e o aprendizado dos principais sinais na comunicação
em Libras.
Bibliografia Básica:
LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de & GÓES, Maria Cecília Rafael de (org.) Surdez:
processos educativos e subjetividade. São Paulo: Lovise, 2000. 122 p.
SACKS, Oliver W. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010. 213 p.
SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre:
Mediação, 2005. 192 p.
Bibliografia Complementar:
CANDAU, Vera Maria (Org.). Rumo a uma nova didática. Petrópolis : Vozes, 2014. 205
p.
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LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013. 288 p.
NOVAES, Edmarcius Carvalho. Surdos: educação, direito e cidadania. Rio de Janeiro:
Wak, 2010. 183 p.
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto
Alegre: Artmed, 1997. 126 p.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; ÁRAÚJO JOSÉ CARLOS SOUZA; KAPUZINIAK CÉLIA.
Docência: uma construção ético-profissional. 2. ed. Campinas: Papirus, 2005. 142 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

MÚLTIPLAS LINGUAGENS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL

040

T

P

2

-

Ementa:
Linguagem usada pelas crianças como forma de expressão, observando o gênero,
classe social, etnia, faixa etária a qual pertencem. As manifestações de linguagem das
crianças: a corporeidade, a música, as artes plásticas e gráficas, o cinema, a fotografia,
a dança, o teatro, a poesia e a literatura. Diferentes espaços de criação na Educação
Infantil. Brinquedos e brincadeiras de creche (0 a 3 anos). A Educação Infantil como
direito social da criança e dever do estado. Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009,
que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Objetivos:
Distinguir as diferentes linguagens como forma de expressão na educação infantil.
Compreender quais as melhores formas de linguagem, no processo de ensino
aprendizagem, para cada criança.
Desenvolver práticas diversas para as crianças que ainda não possuem a linguagem
verbal ou escrita, para a sua comunicação, desenvolvimento e inserção no meio.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco
anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de forma

interdisciplinar

e articulada

às diferentes

fases de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças.
- Analisar os aspectos legais e as diretrizes nacionais para os diferentes níveis e
modalidades de ensino.
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Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina o aluno compreenderá as diferentes formas de linguagens das
crianças na educação infantil, antes da apropriação da linguagem verbal e escrita.
Bibliografia Básica:
ANGOTTI, Maristela (Org). Educação infantil: para que, para quem e por quê? 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2014. 233 p.
CITY, E. et al. Rodadas pedagógicas: como o trabalho em redes pode melhorar o
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Penso, 2014. 240 p.
CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida; LUCENA,; FERREIRA, Regina de. Jogos e
brincadeiras na educação infantil. 6. ed. Campinas: Papirus, 2012. 94 p.
Bibliografia Complementar:
CASTORINA, José A.; CARRETERO, Mário (Org.). Desenvolvimento cognitivo e
educação - Vol. 1: os inícios do conhecimento. Porto Alegre: Penso, 2014. 294 p.
FURTUNADO, Velaria Queiroz. Dificuldade na aprendizagem da escrita: uma
intervenção psicopedagógico via jogos de regras. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 152 p.
RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. A Ludicidade na educação: uma atitude
pedagógica. Curitiba: Inter saberes, 2012. 246 p. (Dimensões da educação).
SAVAGE, John F. Aprender a ler e a escrever a partir da fônica: um programa
abrangente de ensino. 4. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2015. 223 p.
VIANIN, Pierre. Estratégias de ajuda a alunos com dificuldades de aprendizagem.
Porto Alegre: Penso, 2013. 326 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

080

T
4

P
-

Ementa:
Organização do ensino infantil: estruturação, planejamento/projeto educativo. Práticas
com crianças de zero a seis anos. Relações pedagógicas no processo de ensino
aprendizagem: seleção de conteúdos ideais para infância; relação professor-aluno; prática
docente na infância. Tendências pedagógicas atuais para a Educação Infantil.
Pressupostos didáticos e epistemológicos da Educação Infantil.
Objetivos:
Compreender os aspectos didáticos e o pressuposto teórico-filosóficos da educação
infantil.
Identificar a organização do ensino infantil e melhores práticas educativas para crianças.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

90

Reconhecer a importância do conhecimento teórico e metodológico da educação infantil
e suas dinâmicas operativas na atuação do pedagogo.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e

articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Analisar os aspectos legais e as diretrizes nacionais para os diferentes níveis e
modalidades de ensino.
- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno conhecerá as bases didático-pedagógicas estruturais da
educação infantil e identificará a organização do ensino: planejamento/projeto educativo
da educação infantil.
Bibliografia Básica:
ANGOTTI, Maristela (Org.). Educação infantil: para que, para quem e por quê? 4. ed.
São Paulo: Editora Alínea, 2014. 233 p.
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Educação infantil: fundamentos e métodos. 5.
ed. São Paulo: Cortez, 2011. 263 p.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 18. ed.
Campinas: Papirus, 2012. 183 p. (Magistério: formação e trabalho pedagógico).
Bibliografia Complementar:
CITY, Elizabeth A. Rodadas pedagógicas: como o trabalho em redes pode melhorar o
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Penso, 2014. 240 p.
CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. (Org.). Educação infantil: pra que te
quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 164 p.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 17. ed.
Campinas: Papirus, 2012. 192 p.
KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica.
7. ed. Porto Alegre: Mediação, 2015. 191 p.
LOPES, Amanda Cristina Teagno. Educação infantil e registro de práticas. São Paulo:
Cortez, 2009. 199 p. (Docência em formação).
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

80

T
4

P
-

Ementa:
Conceituação de alfabetização e letramento: processo de apropriação da leitura e da
escrita. Alfabetização e Escolarização: a instituição do letramento escolar. Alfabetização
sem escola. Alfabetização com escola. A “moda” dos gêneros: inserção no
sociointeracionismo e no socioconstrutivismo. Desafios da didatização no trabalho com
os gêneros na escola. Leitura - estratégias diversas para gêneros diferentes: poemas,
trava-línguas, músicas, lendas, histórias, conto de fadas, calendário, adivinhações.
Objetivos:
Desenvolver os procedimentos e processos em diversos métodos de alfabetização.
Comparar os métodos de alfabetização e sua relação com aprendizagem dos alunos.
Planejar projetos que trabalhem de forma interdisciplinar o processo de alfabetização
para a educação infantil.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Desenvolver atividades sócio educativas e culturais integradas a projetos
extensionistas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnicoraciais, econômicas e políticas.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno terá capacidade de ensinar a ler e escrever, com diversas
metodologias, tornando esse processo mais dinâmico.
Bibliografia Básica:
COLELLO, Silvia M. Gasparian. Alfabetização em questão. Paz e Terra, 2004. 128 p.
FURTADO, Velaria Queiroz. Dificuldade na aprendizagem da escrita – uma
intervenção psicopedagógico via jogos de regras. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 152 p.
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RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. A Ludicidade na educação: uma atitude
pedagógica. Curitiba: Inter saberes, 2012. 246 p. (Dimensões da educação).
Bibliografia Complementar:
KLEIMAN, Ângela (org.). Os significados do Letramento. Campinas: Mercado de
Letras, 1995. 294 p.
ROJO, Roxane (Org.). Alfabetização e Letramento: perspectivas linguísticas.
Campinas, SP: Mercado das letras, 1998. 232 p. (Letramento, educação e sociedade).
ROSA, Adriana (Coord). Lúdico & alfabetização. São Paulo: Juruá, 2003. 119 p.
TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 11.
ed. Petrópolis : Vozes, 2014. 203 p.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 18. ed.
Campinas: Papirus, 2012. 183 p.

Período: SEXTO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da
Língua Portuguesa

80

T
4

P
-

Ementa:
A Língua materna. Concepções e teorias de ensino e aprendizagem de língua
portuguesa. Fundamentos sociolinguísticos, psicolinguísticos. O processo de leitura e de
produção textual. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino da Língua
Portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental. Noções, organização e produção
de texto. Novo acordo internacional entre os falantes da língua portuguesa.
Objetivos:
Compreender os pressupostos teórico-metodológicos para o ensino da língua
portuguesa.
Comparar as concepções de ensino e aprendizagem de língua portuguesa presente nos
anos iniciais do ensino fundamental.
Identificar noções, organização e produção de texto para a educação infantil e anos
iniciais do ensino fundamental.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
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- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno será capaz de compreender os processos e procedimentos
para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem da língua portuguesa para a educação
infantil.
Bibliografia Básica:
CUNHA, Marisa Ortegoza; MACHADO, Nilson J. (Org.). Linguagem, conhecimento,
ação: ensaio de epistemologia e didática. Vol. 23. São Paulo: Escrituras, 2003. (Ensaios
transversais; 23).
KOCHE, Vanilda Salton; BOFF, Odete Maria Benetti; PAVANI, Cinara Ferreira. Prática
textual: atividades de leitura e escrita. 11. ed. Petrópolis : Vozes, 2015. 183 p.
PASSARELLI, Lílian Ghiuro. Ensinando a escrita: o processual e o lúdico. 4. ed. São
Paulo: Cortez, 2004. 135 p.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros curriculares nacionais: língua
portuguesa. Brasília: Ministério da Educação, 1997. 92 p.
FERREIRO, Emília. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1999. 300 p.
MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C: módulo 1. São Paulo:
McGraw-Hill, 1990. 241 p.
MORAIS, Arthur Gomes de (Org.). Ortografia: ensinar e aprender. 4. ed. São Paulo:
Ática, 2002. 128 p. (Palavra de Professor).
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2008.194 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de
Matemática

40 h

T

P

2

-

Ementa:
Breve histórico do ensino da matemática. Tendências atuais do ensino da matemática:
anos iniciais da educação básica e EJA. O projeto pedagógico / o currículo em ação na
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área de matemática. Seleção e organização dos conteúdos: espaço e forma, grandeza e
medidas, tratamento de informação. Desenvolvimento das habilidades: solução de
problemas, aplicação da matemática no cotidiano, prontidão para racionalidade dos
resultados, geometria, tabelas e gráficos.
Objetivos:
Compreender a linguagem matemática e sua contextualização em seu cotidiano,
essenciais para aprendizado da criança.
Identificar o currículo para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.
Compreender as diferentes linguagens matemáticas e ferramentas didáticas para o
ensino, contextualizando o processo de ensino.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e

articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O futuro profissional da educação deve ter feito descobertas que o leve a aplicação,
compreensão e prática, interesse e esforço aos conteúdos de Matemática, numa
sequência lógica dos processos e recursos adequando-os a cada faixa etária.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, Mercedes. Matemática e Educação Infantil: investigações
Possibilidades de Práticas Pedagógicas. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 186 p.

e

REAME, Eliane. RANIERI, Anna Cláudia. GOMES, Liliane. MONTENEGRO, Priscila.
Matemática no Dia a Dia da Educação Infantil: Rodas, Cantos, Brincadeiras e
Histórias. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 192 p.
SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A Matemática na Educação Infantil: a teoria das
inteligências múltiplas na prática escolar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 206 p.
Bibliografia Complementar:
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ALRO, Helle; SKOVSMOSE, Ole. Diálogo e aprendizagem em educação matemática.
2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 158 p.
NACARATO, Adair: LOPES Celi E. (org). Escritas e leituras na educação matemática.
Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 192 p.
NUNES, Terezinha; CAMPOS, Tânia; MAGINA, Sandra; BRYANT, Peter. Educação
matemática: números e operações matemáticas. São Paulo: Cortez, 2009. 206 p.
REGO, Rogéria Gaudencio. Matematicativa. 4. ed. São Paulo: Autores associados,
2013. 194 p. (Formação de Professores).
SMOLE, Kátia Cristina Stocco. Figuras e formas. Porto Alegre: Penso, 2014. 200 p.
(Matemática de 0 a 6; 3).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Fundamentos Teóricos e Metodológicos de
Geografia e História

80 h

T

P

4

-

Ementa:
Propostas curriculares do ensino de Geografia e História para os anos iniciais da
Educação Básica: o saber histórico e geográfico e suas relações com o cotidiano do
aluno; tematização dos conhecimentos prévios e das vivências dos alunos; projetos
interdisciplinares no ensino de História e Geografia; conceitos de tempo, espaço,
território, sociedade, trabalho e cultura; pesquisa e produção do conhecimento pelas
crianças; história regional, local e do cotidiano; alfabetização cartográfica: construção de
representações espaciais; diferentes fontes e linguagens no ensino de História e
Geografia; Relação Sociedade-Natureza na abordagem do ensino histórico e geográfico.
Objetivos:
Compreender o Ensino de História e Geografia como essenciais para o processo de
Educação para a Cidadania.
Estudar as diferentes concepções de História e de Geografia presentes nas práticas
escolares, nos materiais didáticos, nos livros didáticos e em diversos programas
curriculares.
Conhecer inter-relacionar e compreender a organização do espaço geográfico e o
funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel
da sociedade em sua construção e na produção do território, da paisagem e do lugar.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco
anos.
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- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e

articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O aluno conhecerá as concepções teórico-metodológicas sobre a produção de
conhecimentos nas áreas do ensino de história e geografia e suas inter-relações com as
demais áreas do currículo e com outras ciências.
Bibliografia Básica:
FAUSTO, Boris. História do Brasil. Vol. 1. 13. ed. São Paulo: EDUSP, 2009. 660 p.
(Didática; 1).
REGO, Nelson; KAERCHER, Nestor André; CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos (Org.).
Geografia: práticas pedagógicas para o ensino médio. Porto Alegre: Artmed, 2007. 148
p.
ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995. 549
p.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Rosângela Doin de; JULIASZ, Paula C. Strina. Espaço e tempo na educação
infantil. São Paulo: Contexto, 2014. 126 p.
ARNOLD, Dana. Introdução à história da arte. São Paulo: Ática, 2008. 144 p.
(Essencial).
FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da história ensinada. 13. ed. Campinas:
Papirus, 2012. 175 p.
LOPES, Jader Janer Moreira. Geografia e educação infantil: espaços e tempos
desacostumados. São Paulo: Mediação, 2018. 112 p.
TERRA, Lygia. Geografia geral e geografia do Brasil: o espaço natural e
socioeconômico. Volume único. São Paulo: Moderna, 2005. 479 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS
DE CIÊNCIAS

40h

T
2

P
-
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Ementa:
Pressupostos teóricos-metodológicos que orientam o ensino de ciências. Ciências:
conteúdos e conceitos básicos. Ciências na sala de aula: terra e ambiente; vida e
ambiente; ser humano e saúde; tecnologia e sociedade. O papel do professor de
Ciências. Os Parâmetros Curriculares Nacionais o ensino das Ciências. Avaliação em
Ciências.
Objetivos:
Compreender a ciência como um conjunto de fatos científicos socialmente produzidos
numa sociedade historicamente determinada.
Construir e aplicar diferentes recursos didáticos e instrumentos na melhoria do
desenvolvimento das habilidades de pesquisas e ensino em ciências.
Realizar atividades práticas para o ensino de ciências na educação infantil e ensino
fundamental.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de atuar em atividades destinadas à Educação Infantil de zero a cinco anos.
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de

forma

interdisciplinar

e

articulada

às

diferentes

fases

de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
- Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno será capaz de compreender o ensino de ciências de forma
integrada com as outras áreas de conhecimento, para melhor adequação ao contexto de
ensino, ciente que tudo ao nosso redor é ciência.
Bibliografia Básica:
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino
de ciências: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 364 p.
OLIVEIRA, João Batista Araujo e; CHADWICK, Clifton. Aprender e ensinar. 9. ed. São
Paulo: Global, 2008. 394 p.
PAVÃO, Antônio Carlos (Org.). Quanta ciência há no ensino de ciência. São Carlos,
SP: EdUFSCar, 2017. 325 p.
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Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Rosângela Doin de; JULIASZ, Paula C. Strina. Espaço e tempo na educação
infantil. São Paulo: Contexto, 2014. 126 p.
ASTOLFI, Jean-pierre. A didática das ciências. 16. ed. Campinas: Papirus, 2012. 123
p.
CAVALCANTI, Clóvis (Org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma
sociedade sustentável. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 429 p.
GROSSO, Alexandre Brandão. Eureka! Práticas de ciências para o ensino
fundamental. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 47 p.
SHERWOOD, Elizabeth A. Mais Ciência para Crianças. Lisboa: Instituto Piaget, 1987.
373 p. (Horizontes pedagógicos).

Período: SÉTIMO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

80

T

P

4

-

Ementa:
Retrospectiva histórica da Educação de Jovens e Adultos. As condições histórico-sociais
que produziram a baixa escolaridade de jovens e adultos no Brasil. Os princípios e os
fundamentos da educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos e o mundo
do trabalho. Tendências atuais no currículo da EJA.
Objetivos:
Identificar a organização do ensino: planejamento/projetos educativos do ensino para
EJA.
Desenvolver as competências e habilidades para a atuação do pedagogo na educação
de jovens e adultos.
Analisar a importância do conhecimento didático-pedagógico para a educação do EJA e
conhecimento das diversas linguagens para a atuação do pedagogo.
Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades.
- Analisar os aspectos legais e as diretrizes nacionais para os diferentes níveis e
modalidades de ensino.
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- Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão,
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas
e políticas.
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina o aluno compreenderá quem são os sujeitos da Educação de Jovens
e Adultos (EJA), assim como as condições histórico-sociais que produziram a baixa
escolaridade de jovens e adultos no Brasil, bem como os aspectos históricos da educação
de jovens e adultos no Brasil, e tendências atuais.
Bibliografia Básica:
FOSNOT, Catherine Twomey. Construtivismo e educação: teoria, perspectivas e
práticas. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 313 p. (Horizontes pedagógicos; 58).
FURTADO, Velaria Queiroz. Dificuldades na aprendizagem da escrita: uma
intervenção psicopedagógica via jogos e regras. 3. ed. Petrópolis : Vozes, 2012. 152 p.
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio; INSTITUTO PAULO FREIRE. Educação
de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 12. ed. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo
Freire, 2011.
Bibliografia Complementar:
LOWMAN, Joseph. Dominando as técnicas de ensino. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
309 p.
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos. Porto
Alegre: Artmed, 2005. VII, 167 p. (Biblioteca Artmed).
PERRENOUD, Philippe; SCHILLING, Cláudia; MURAD, Fatima. As Competências para
ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto
Alegre: Artmed, 2002. VII, 176p.
SILVA, Luzia Guacira dos Santos. Educação inclusiva: práticas pedagógicas para uma
escola sem exclusões. São Paulo: Paulinas, 2014. 117 p. (Pedagogia e educação).
VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 14. ed. Campinas:
Papirus, 2009. (Coleção magistério: formação e trabalho pedagógico).

CH Semanal
Nome da Disciplina
EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES

CH Total
80 h

T

P

4

-

Ementa:
Atuação do educador em espaços não escolares como em centros culturais e ambientais,
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asilo, hospitais, entidades sociais e de caridade. Método Socrático e planejamento de
práticas pedagógicas para os espaços educacionais não formal e espaços sociais. As
relações do trabalho docente em instituições não escolares. Educação formal x
Educação não formal. Educação continuada. Atualização permanente. Experiências e as
propostas pedagógicas para o trabalho.
Objetivos:
Identificar o papel do pedagogo em instituições não escolares.
Distinguir a especificidade dos projetos educacionais de instituições não escolares.
Compreender a importância dos projetos de educação continuada na formação
permanente dos educadores.
Habilidades e Competências:
- Compreender o fenômeno educacional em diferentes âmbitos e especificidades
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e
as diferenças.
- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno será capaz de compreender as especificidades do trabalho
docente em instituições não escolares, tendo a capacidade de ser pedagogo mesmo se
fora da sala de aula.
Bibliografia Básica:
CENDALES G., Lola; MARIÑO S., Germán. Educação não-formal e educação
popular: para uma pedagogia do diálogo cultural. São Paulo: Loyola, 2006. 129p.
(Formação de educadores populares).
GOHN, Maria da Glória Marcondes. Educação não formal e cultura política: impactos
sobre o associativismo do terceiro setor. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 128p. (Questões
da nossa época; 26).
VERCELLI, Ligia de Carvalho A. (Org.). Educação não formal: campos de atuação.
Jundiaí: Paco editorial, 2013. 199p (Pedagogia de A a Z; 11).
Bibliografia Complementar:
ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. 11. ed.
Petrópolis : Vozes, 2011. 251 p.
CUNHA, Aline Lemos Da Elaine de Santa Helena; GIRON, Graziela Rossetto,
Pedagogia e ambientes não escolares. Editora: Inter Saberes. 2012.
FERREIRA, Arthur Vianna; SIRINO, Marcio Bernardino; MOTA, Patrícia Flavia (Org.).
Práticas Socioeducativas em Espaços Escolares e Não Escolares. Jundiaí: Paco
editorial, 2019. 246 p. (Práticas e teorias da pedagogia social; 3).
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MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2011. 102 p.
RIBEIRO, Maria Luisa Sprovieri; BAUMEL, Roseli Cecília Rocha de Carvalho
Educação especial: do querer ao fazer. São Paulo: Avercamp, 2003. 191 p.

(Org.).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE (EAD)

80 h

T

P

4

-

Ementa:
Diretrizes da gestão e educação ambiental. Imposições do desenvolvimento
ecologicamente sustentado à educação ambiental. Tópicos em legislação ambiental.
Metodologias e práticas de projetos ambientais. A questão ambiental sob o enfoque
econômico. O crescimento econômico e as políticas de recursos ambientais. O
desenvolvimento de programas de gestão ambiental. Reciclagem dos materiais.
Redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais.
Abordagem teórico - prática de Educação e Saúde.
Objetivos:
Conhecer os princípios gerais da educação ambiental e saúde no Brasil.
Identificar práticas de educação ambiental e de saúde para a educação infantil e para
os primeiros anos do ensino fundamental.
Identificar a importância da ligação entre a educação ambiental e saúde na atuação do
pedagogo.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de exercer a docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental,

de forma

interdisciplinar

e

articulada

às diferentes fases de

desenvolvimento humano e condições objetivas de vida.
- Atuar em articulação com profissionais de outras áreas do conhecimento escolar,
considerando o ensino das Artes (Música, Teatro, Artes Visuais e Dança) Literatura e da
Educação Física na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno conhecerá concepções e práticas em educação ambiental
e saúde para a educação infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental.
Bibliografia Básica:
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HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras; ABREU, Carlos Alberto Castro;
ROCHA, João Carlos de Carvalho (Coord.). Política nacional do meio ambiente: 25
anos da lei n. 6.938/81. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 627 p.
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo (Org.). Educação ambiental: dialogando com
Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2014. 184 p.
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focese (Ed.). Educação
ambiental e sustentabilidade. 2. ed. Barueri: Manole, 2014. 1004 p. (ambiental; 14).
Bibliografia Complementar:
AMORIM, Maria Cristina Sanches ; PERILLO, Eduardo Bueno da Fonseca (Org.). Para
entender a saúde no Brasil, 3. São Paulo: LCTE, 2009. 255 p.
BRANCO, Sandra. Meio ambiente e educação ambiental na educação infantil e no
ensino fundamental. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 60 p. (Oficinas aprender fazendo).
DIAS, Genebaldo Freire. Atividades interdisciplinares de educação ambiental:
práticas inovadoras de educação ambiental. 2. ed. São Paulo: Gaia, 2006. 224 p.
DIAS, Genebaldo Freire. Pegada ecológica e sustentabilidade humana: as dimensões
humanas das alterações ambientais globais, um estudo de caso brasileiro, como o
metabolismo ecossistêmico urbano contribui para as alterações ambientais globais. São
Paulo: Gaia, 2002. 257 p.
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo (Org.). Repensar a educação ambiental: um
olhar crítico. São Paulo: Cortez, 2009. 206 p.

Período: OITAVO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

TEORIAS DO CURRICULO

60 h

T

P

3

-

Ementa:
História do Currículo no Brasil. O poder do currículo sobre a sociedade. As teorias do
Currículo. O currículo como o percurso para uma carreira de sucesso e para consolidação
das competências e habilidades e construção de identidades. Discussão das
possibilidades do currículo: porque privilegia alguns conhecimentos em detrimento de
outros: relação de poder e de espaço. O currículo multiculturalista. A contextualização do
currículo nas Escolas Pós Modernas.
Objetivos:
Identificar o poder do currículo na formação do indivíduo.
Compreender o processo de aquisição de competências e habilidades a partir do
currículo estudado.
Caracterizar o novo currículo multiculturalista.
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Habilidades e Competências:
-

Capacidade de exercer a gestão e coordenação pedagógica em instituições

educativas, organizando projetos e planos para a Educação Básica, considerando as
especificidades de seus segmentos, destacando concepções, objetivos, metodologias,
processos de planejamento e de avaliação institucional em uma perspectiva democrática.
- Analisar os aspectos legais e as diretrizes nacionais para os diferentes níveis e
modalidades de ensino.
- Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos
pedagógicos e científicos.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno será capaz de compreender as formulações curriculares
existentes na educação básica e nos demais segmentos de atuação do pedagogo.
Bibliografia Básica:
COSTA, Marisa Vorraber (Org.). O currículo nos limiares do contemporâneo. 4 ed.
Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 176 p.
LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias de currículo. São Paulo: Cortez,
2011. 279 p.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed.
Goiânia, GO: MF livros, 2008. 319 p.
Bibliografia Complementar:
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Integração e interdisciplinaridade no ensino
brasileiro: efetividade ou ideologia? 6. ed., rev e ampl. São Paulo: Loyola, 2011. 173 p.
FERRAÇO, Carlos Eduardo (Org.). Currículo e educação básica: por entre redes de
conhecimentos, imagens, narrativas, experiências e devires. Rio de Janeiro: Rovelle,
2011. 184p (Com)textos da educação. Escola e cotidiano; 4).
MOREIRA, Antônio Flávio. Currículos e programas no Brasil. 15. Ed. Campinas:
Papirus, 1990. 232 p.
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. São
Paulo: Bertrand Brasil, 2009. 128 p.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro; CARDOSO, Maria Helena Fernandes. Escola
fundamental: currículo e ensino. Campinas : Papirus, 1991 216 p. (Magistério.
Formação e trabalho pedagógico).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO NA EDUCAÇÃO

40 h

T

P

2

-
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Ementa:
A organização da educação básica brasileira no âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9.394/96). Sistema(s) de ensino: a visão teórica e o marco legal. A
gestão democrática da educação e suas implicações para a democratização da educação
básica. O planejamento educacional em âmbito federal, estadual e municipal.
Financiamento da educação no contexto brasileiro. Avaliação institucional. Formação
docente no âmbito das políticas de formação no Brasil.
Objetivos:
Compreender a organização e a gestão da educação escolar brasileira em seus diferentes
níveis e modalidades, com ênfase na educação profissional, educação de jovens e adultos
e educação a distância;
Analisar as concepções, os princípios e os fundamentos da gestão educacional e escolar;
Identificar o conceito, características, impactos na educação brasileira e os embates entre
o gerencialismo e gestão democrática.
Habilidades e Competências:
- Capacidade de exercer a gestão e coordenação pedagógica em instituições educativas,
organizando projetos e planos para a Educação Básica, considerando as especificidades
de seus segmentos, destacando concepções, objetivos, metodologias, processos de
planejamento e de avaliação institucional em uma perspectiva democrática.
- Analisar os aspectos legais e as diretrizes nacionais para os diferentes níveis e
modalidades de ensino.
- Conhecimento do planejamento, a execução e avaliação do projeto pedagógico e
curricular nas instituições educativas.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Ao final da disciplina, o aluno conhecerá as bases dos aspectos legais e estruturais da
educação, tendo o conhecimento para promover a reflexão crítica sobre a atuação
participativa e o papel dos educadores e da comunidade escolar nas práticas de
organização e gestão da escola, bem como na transformação dessas práticas.
Bibliografia Básica:
FONSECA, Sônia. Gestão de organizações de ensino: uma perspectiva pedagógica.
Curitiba: Appris, 2018. 168 p (Educação, tecnologias e transdisciplinaridade).
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação
escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 543 p.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia,
GO: MF livros, 2008. 319 p.
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Bibliografia Complementar:
ANGOTTI, Maristela (Org.). Educação infantil: para que, para quem e por quê? 4. ed. São
Paulo: Alínea, 2014. 233 p.
BRUNO, Eliane Bambini Gorgueira; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de; CHRISTOV, Luiza
Helena da Silva (Org.). O coordenador pedagógico e a formação docente. 13. ed. São
Paulo: Loyola, 2015. 93 p.
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (Org.). Autonomia da escola: princípios e
propostas. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. 2. ed. São
Paulo: Intermeios, 2018. 120 p.
SABBAG, Paulo Yazigi. Organização, Conhecimento e Educação. Rio de Janeiro: ALTA
BOOKS, 2018. 372 p. il. (Zagaz).

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

Educação e Direitos Humanos

80 h

T

P

4

-

Ementa:
Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos e
suas implicações para o campo educacional. Documentos nacionais e internacionais sobre
educação e direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos humanos;
sociedade, violência e construção de uma cultura da paz; preconceito, discriminação e
prática educativa; políticas curriculares, temas transversais, projetos interdisciplinares e
educação em direitos humanos.
Objetivos:
Compreender as políticas educacionais e as diretrizes organizacionais são portadoras de
intencionalidades, ideais, valores, atitudes e práticas que influenciam o cotidiano escolar.
Permitir ao acadêmico conhecer e analisar os fundamentos e concepções de direitos
humanos, cidadania e democracia, oportunizando o conhecimento e o debate sobre a
relação entre Direitos Humanos e Educação.
Conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seus princípios e valores.
Habilidades e Competências:
- Desenvolver atividades socioeducativas e culturais integradas a projetos de extensão, com
vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas e
políticas;
- Trabalhar em grupos e desenvolver práticas colaborativas, respeitando a diversidade e as
diferenças.
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- Valorizar atitudes de solidariedade, de respeito ao outro e de cooperação no
desenvolvimento do trabalho educativo.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina permite ao futuro professor compreender a ligação entre o ser humano seus
direitos e meio educacional que o rodeia. Assim tem-se uma base sólida para sua formação
como educador que entende o ser humano.
Bibliografia Básica:
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação
escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 543 p.
NEY, Antonio. Política educacional: organização e estrutura da educação brasileira. Rio
de Janeiro: Wak, 2008. 210 p.
SAVIANI, Dermeval. Política e educação no Brasil: o papel do congresso nacional na
legislação do ensino. 7. ed. Campinas: Autores associados, 2015. 178 p.
Bibliografia Complementar:
CASTRO, Claudio de Moura. Educação brasileira: consertos e remendos. Rio de
Janeiro: Rocco, 2007. 319 p.
MOTTA, Elias de Oliveira. Direito educacional e educação no século XXI: com
comentários à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: UNESCO,
1997. 783 p.
SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistemas. 11. ed. Campinas:
Autores associados, 2012. 153 p. (Educação contemporânea).
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial
no Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 373 p.
SOARES, Maria Susana Arrosa (Org.). Educação superior no Brasil. Brasília: Capes,
2002. 304 p. (Biblioteca Anísio Teixeira).
3.9.2 Estágio
3.9.2.1. Princípios Organizadores do Estágio Supervisionado em Pedagogia

O Regimento Geral do Centro Universitário UNIFACIG regulamenta os estágios
supervisionados dos cursos da Instituição, que normatiza:
Art. 144 Os estágios supervisionados não estabelecem vínculo empregatício
e constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações
reais ou simuladas de trabalho.

Desta forma, o estágio supervisionado é componente curricular obrigatório,
indispensável à consolidação dos desempenhos de um bom profissional, inerentes ao perfil
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do formando e também um dos objetivos da Instituição. E, para cumprimento de todas as
exigências é obrigatório completar a carga horária total do estágio, prevista na grade curricular
do curso. Esta efetivação de carga horária pode incluir as horas destinadas ao planejamento,
orientação paralela e avaliação das atividades; ao término do cumprimento de todos estes
requisitos o acadêmico será considerado aprovado, consequentemente obtendo o conceito
Apto ou Não Apto.
A formação prática é de inarredável relevância para diminuir a distância entre as
teorias dos bancos escolares e a vida de um profissional, contando com a
interdisciplinaridade.
No curso de Licenciatura em Pedagogia os discentes realizam o estágio
supervisionado no 6º período (Estagio Supervisionado I – Educação Infantil), no 7º período
(Estagio Supervisionado I – Anos iniciais e Estágio supervisionado II - Educação Infantil) e no
8º período (Estagio Supervisionado II – Anos iniciais; Estagio Supervisionado - Espaços Não
Escolares; Estágio Supervisionado - EJA e Estágio Supervisionado - Gestão Escolar). Tudo
visa proporcionar diversas oportunidades de um contato com a prática e buscar alcançar as
metas de formar um profissional com conhecimento prático. A formação dos discentes no
estágio supervisionado ocorre nas escolas públicas, particulares, municipais e estaduais, que
contam com convênios firmados com o UNIFACIG.
Para organizar esse eixo de formação a coordenação do Estágio Supervisionado de
Pedagogia do UNIFACIG considera alguns pontos como fundamentais:

I.

Estabelecer um método de aproximação gradativa com o saber-fazer.
Significa que devem ser descritas e determinadas as etapas que o
aluno precisa percorrer para que tenha uma compreensão do
processo e desenvolva uma capacidade de intervenção criativa na
sociedade, por meio das ferramentas didático-pedagógicas;

II.

Articular no processo de aprendizagem os conteúdos teóricos e as
experimentações práticas, ou seja, as disciplinas e o estágio devem ser
planejados de forma a garantir uma sintonia entre esses componentes
pedagógicos;

III.

Ter presente que as ações de estágio não se resumem apenas a uma repetição
de um fazer já estabelecido, mas deve garantir um espaço para a avaliação e
crítica do existente e para a experimentação de novas formas de intervenção nas
questões relacionadas à prática docente.

Portanto, o Estágio Curricular Supervisionado do UNIFACIG é ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, acadêmico e/ou profissional, que visa
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proporcionar ao discente regularmente matriculado o aprendizado de competências próprias
da atividade profissional do curso e a contextualização curricular, com vista ao seu
desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.
O estágio tem o acompanhamento efetivo do coordenador de estágio e por um
professor supervisor da parte concedente. A documentação relativa às atividades do estágio
é comprovada por vistos nos relatórios apresentados pelo estagiário e por menção de
aprovação final conforme norma institucional que regulamenta o estágio obrigatório e o nãoobrigatório.
Considera-se estágio supervisionado a prática das atividades de aprendizagem social,
profissional e cultural, proporcionadas ao estudante através da participação em situações
reais de vida e trabalho de seu meio, e sua realização no Curso de Pedagogia se dará,
preferencialmente, na comunidade em geral, sob

responsabilidade e coordenação da

instituição de ensino.
O estágio supervisionado do curso de Pedagogia do UNIFACIG tem a duração de um
ano e meio, divididos em 3 semestres, com carga horária de 400 horas, podendo ser realizado
nas Escolas Públicas, Municipais e Particulares de Manhuaçu e Região, conforme os
convênios celebrados entre a IES e as Escolas.
O estagiário é avaliado por meio de relatórios e ficha de avaliação preenchida pelo
responsável de estágio do espaço educacional. O discente será considerado apto ou inapto
em no componente curricular Estágio Supervisionado.
O coordenador do curso acompanha os estagiários por meio de relatórios e reuniões
nos espaços educacionais da realização do estágio supervisionado.

3.9.2.2. Estruturação dos Estágios
Descrição das etapas do Estágio
Estágio

CH/
Período

Descrição
Objeto

de

Estudo:

Alfabetização.

Letramento.

Numeramento. Corporalidade. Motricidade.
Atividades de observação de aulas na educação infantil:
Estágio Supervisionado I –

creche (0 a 3 anos) e pré-escolar (4 e 5 anos).

Educação Infantil

Observação da estrutura da escola, da sala de aula, da

60h/6ºp

aula do professor, analisando os critérios pertinentes ao
desenvolvimento das crianças. Realização de projetos de
intervenção na escola, como: oficinas de desenhos;
apresentações de artes; atividades de contação de

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

109

histórias, confecção de materiais didático pedagógicos,
dentre outros aprovados pela coordenação de estágio.
Objeto de Estudo: Português. Matemática. Ciências.
Geografia. História.
Atividades de observação de aulas nos anos iniciais (1º
Estágio Supervisionado I – Anos ao 5º ano) da educação básica. Realização de projetos de
Iniciais

intervenção na escola, como: oficinas de desenhos;

60h/7ºp

apresentações de artes; soletrando; matematicando;
confecção de materiais didático pedagógicos, dentre
outros aprovados pela coordenação de estágio.
Objeto

de

Estudo:

Alfabetização.

Letramento.

Numeramento. Corporalidade. Motricidade.
Atividades de regência na educação infantil: creche (0 a
Estágio

Supervisionado

II

– 3 anos) e pré-escolar (4 e 5 anos). Planejamento de aulas

Educação Infantil

e vivência

da docência. Realização de projetos de

60h/7ºp

intervenção na escola, como: oficinas de desenhos;
apresentações de artes; atividades de contação de
histórias, confecção de materiais didáticos pedagógicos,
dentre outros aprovados pela coordenação de estágio.
Objeto de Estudo: Português. Matemática. Ciências.
Geografia. História.
Atividades de regência de aulas nos anos iniciais (1º ao 5º
Estágio Supervisionado II – Anos ano) da educação básica. Realização de projetos de
Iniciais

intervenção na escola, como: oficinas de desenhos;

60h /8ºp

apresentações de artes; soletrando; matematicando;
confecção de materiais didático pedagógicos, dentre
outros aprovados pela coordenação de estágio.
Objeto de Estudo: Espaços Não escolares
Estágio

Supervisionado

Espaços Não Escolares

em

Atividades práticas pedagógicas em diferentes espaços
educacionais não formal e espaços sociais. Participar em

50h/8ºp

projetos em centros culturais e ambientais, asilo,
hospitais, igrejas, entidades sociais e de caridade.
Objeto de Estudo: Ensino para Jovens e Adultos
Atividades de observação, regência e intervenção na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Estágio Supervisionado – EJA

Observar a escola, a sala de aula, a aula do professor,

60h/8ºp

analisando os critérios pertinentes ao desenvolvimento e
especificidades dos alunos. Planejar aulas e vivenciar a
docência.
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Objeto de Estudo: Escola
Estágio Supervisionado - Gestão
Escolar

Ações de gestão na escola: analisar a rotina da diretoria
da escola, leitura e interpretação da documentação da

50h/8ºp

instituição escolar, participação em reuniões de colegiado
de turmas na escola.

Bibliografia de apoio ao Estágio Supervisionado
ANGOTTI, Maristela (Org.). Educação infantil: para que, para quem e
por quê? 4. ed. São Paulo: Editora Alínea, 2014. 233 p.
CITY, Elizabeth A. Rodadas pedagógicas: como o trabalho em redes
pode melhorar o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Penso, 2014.
240 p.

Estágio Supervisionado I –
Educação Infantil

CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. (Org.). Educação
infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 164 p.
FAZENDA,
Ivani
Catarina
Arantes
(Org.).
Didática
interdisciplinaridade. 17. ed. Campinas: Papirus, 2012. 192 p.

e

KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma
abordagem histórica. 7. ed. Porto Alegre: Mediação, 2015. 191 p.
LOPES, Amanda Cristina Teagno. Educação infantil e registro de
práticas. São Paulo: Cortez, 2009. 199 p. (Docência em formação).
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Educação infantil: fundamentos
e métodos. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 263 p.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas
relações. 18. ed. Campinas: Papirus, 2012. 183 p. (Magistério: formação
e trabalho pedagógico).
COLELLO, Silvia M. Gasparian. Alfabetização em questão. Paz e Terra,
2004. 128 p.
D`AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática.
Campinas: Papirus, 1996. 120 p.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. Vol. 1. 13. ed. São Paulo: EDUSP,
2009. 660 p. (Didática; 1).

Estágio Supervisionado I – FURTADO, Velaria Queiroz. Dificuldade na aprendizagem da escrita –
uma intervenção psicopedagógico via jogos de regras. 3. ed. Petrópolis:
Anos Iniciais
Vozes, 2012. 152 p.
LOPES, Jader Janer Moreira. Geografia e educação infantil: espaços e
tempos desacostumados. São Paulo: Mediação, 2018. 112 p.
RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. A Ludicidade na educação: uma
atitude pedagógica. Curitiba: Inter saberes, 2012. 246 p. (Dimensões da
educação).
SHERWOOD, Elizabeth A. Mais Ciência para Crianças. Lisboa: Instituto
Piaget, 1987. 373 p. (Horizontes pedagógicos).
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas
relações. 18. ed. Campinas: Papirus, 2012. 183 p. (Magistério: formação
e trabalho pedagógico).
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ANGOTTI, Maristela (Org.). Educação infantil: para que, para quem e
por quê? 4. ed. São Paulo: Editora Alínea, 2014. 233 p.
CITY, Elizabeth A. Rodadas pedagógicas: como o trabalho em redes
pode melhorar o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Penso, 2014.
240 p.
CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. (Org.). Educação
infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 164 p.

Estágio Supervisionado II –
Educação Infantil

FAZENDA,
Ivani
Catarina
Arantes
(Org.).
Didática
interdisciplinaridade. 17. ed. Campinas: Papirus, 2012. 192 p.

e

KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma
abordagem histórica. 7. ed. Porto Alegre: Mediação, 2015. 191 p.
LOPES, Amanda Cristina Teagno. Educação infantil e registro de
práticas. São Paulo: Cortez, 2009. 199 p. (Docência em formação).
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Educação infantil: fundamentos
e métodos. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 263 p.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas
relações. 18. ed. Campinas: Papirus, 2012. 183 p. (Magistério: formação
e trabalho pedagógico).
COLELLO, Silvia M. Gasparian. Alfabetização em questão. Paz e Terra,
2004. 128 p.
D`AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática.
Campinas: Papirus, 1996. 120 p.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. Vol. 1. 13. ed. São Paulo: EDUSP,
2009. 660 p. (Didática; 1).
FURTADO, Velaria Queiroz. Dificuldade na aprendizagem da escrita –
uma intervenção psicopedagógico via jogos de regras. 3. ed. Petrópolis:
Vozes, 2012. 152 p.

Estágio Supervisionado II –
LOPES, Jader Janer Moreira. Geografia e educação infantil: espaços e
Anos Iniciais
tempos desacostumados. São Paulo: Mediação, 2018. 112 p.

RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. A Ludicidade na educação: uma
atitude pedagógica. Curitiba: Inter saberes, 2012. 246 p. (Dimensões da
educação).
SHERWOOD, Elizabeth A. Mais Ciência para Crianças. Lisboa: Instituto
Piaget, 1987. 373 p. (Horizontes pedagógicos).
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas
relações. 18. ed. Campinas: Papirus, 2012. 183 p. (Magistério: formação
e trabalho pedagógico).
ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação: rumo à sociedade
aprendente. 11. ed. Petrópolis : Vozes, 2011. 251 p.
CENDALES G., Lola; MARIÑO S., Germán. Educação não-formal e
educação popular: para uma pedagogia do diálogo cultural. São Paulo:
Loyola, 2006. 129p. (Formação de educadores populares).
CUNHA, Aline Lemos Da Elaine de Santa Helena; GIRON, Graziela
Rossetto, Pedagogia e ambientes não escolares. Editora: Inter
Saberes. 2012.
FERREIRA, Arthur Vianna; SIRINO, Marcio Bernardino; MOTA, Patrícia
Flavia (Org.). Práticas Socioeducativas em Espaços Escolares e Não
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Escolares. Jundiaí: Paco editorial, 2019. 246 p. (Práticas e teorias da
pedagogia social; 3).
GOHN, Maria da Glória Marcondes. Educação não formal e cultura
política: impactos sobre o associativismo do terceiro setor. 4. ed. São
Paulo: Cortez, 2011. 128p. (Questões da nossa época; 26).
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2.

Estágio Supervisionado em ed. São Paulo: Cortez, 2011. 102 p.
Espaços Não Escolares

RIBEIRO, Maria Luisa Sprovieri; BAUMEL, Roseli Cecília Rocha de
Carvalho (Org.). Educação especial: do querer ao fazer. São Paulo:
Avercamp, 2003. 191 p.
VERCELLI, Ligia de Carvalho A. (Org.). Educação não formal: campos
de atuação. Jundiaí: Paco editorial, 2013. 199p (Pedagogia de A a Z; 11).
FOSNOT, Catherine Twomey. Construtivismo e educação: teoria,
perspectivas e práticas. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 313 p. (Horizontes
pedagógicos; 58).
FURTADO, Velaria Queiroz. Dificuldades na aprendizagem da escrita:
uma intervenção psicopedagógica via jogos e regras. 3. ed. Petrópolis :
Vozes, 2012. 152 p.
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio; INSTITUTO PAULO
FREIRE. Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 12.
ed. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo Freire, 2011.

Estágio Supervisionado –
EJA

LOWMAN, Joseph. Dominando as técnicas de ensino. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2004. 309 p.
MACEDO, Lino de. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola
para todos. Porto Alegre: Artmed, 2005. VII, 167 p. (Biblioteca Artmed).
PERRENOUD, Philippe; SCHILLING, Cláudia; MURAD, Fatima. As
Competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores
e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002. VII, 176p.
SILVA, Luzia Guacira dos Santos. Educação inclusiva: práticas
pedagógicas para uma escola sem exclusões. São Paulo: Paulinas, 2014.
117 p. (Pedagogia e educação).
VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 14.
ed. Campinas: Papirus, 2009. (Coleção magistério: formação e trabalho
pedagógico).
FONSECA, Sônia. Gestão de organizações de ensino: uma
perspectiva pedagógica. Curitiba: Appris, 2018. 168 p (Educação,
tecnologias e transdisciplinaridade).
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza
Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed.
São Paulo: Cortez, 2012. 543 p.

Estágio Supervisionado Gestão Escolar

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e
prática. 5. ed. Goiânia, GO: MF livros, 2008. 319 p.
ANGOTTI, Maristela (Org.). Educação infantil: para que, para quem e
por quê? 4. ed. São Paulo: Alínea, 2014. 233 p.
BRUNO, Eliane Bambini Gorgueira; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de;
CHRISTOV, Luiza Helena da Silva (Org.). O coordenador pedagógico
e a formação docente. 13. ed. São Paulo: Loyola, 2015. 93 p.
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GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (Org.). Autonomia da
escola: princípios e propostas. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.
PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do
ensino. 2. ed. São Paulo: Intermeios, 2018. 120 p.
SABBAG, Paulo Yazigi. Organização, Conhecimento e Educação. Rio
de Janeiro: ALTA BOOKS, 2018. 372 p. il. (Zagaz).

A aprendizagem prática dos alunos – estagiários e a avaliação do cumprimento deste
se concretizará mediante as ações: comparecimento a escola para observação de aulas;
pesquisa e planejamento de aulas para ministração; comparecimento a escola para
ministração de aulas; realização de monitorias na escola; comparecimento a reuniões
pedagógicas de colegiado da escola; confecção de planos de aula e materiais didáticos
pedagógicos para o ensino nas instituições escolares, não escolares assim como nos projetos
em desenvolvimento ao longo do curso e entrega do portfólio a coordenação de estágio com
os relatórios das ações desenvolvidas.
O curso de Pedagogia possui Convênios de Estágio Supervisionado com:
•

Convênio com Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Tendo objetivo de
ministração de aulas e participação em projetos diversos de estágio supervisionado;

•

Convênio com o Centro de Apoio à Família (CAF) em Manhuaçu. Tendo objetivo de
Contar Histórias através do Lúdico.

•

Convênio com a Darei (Divisão de Assistência de Recuperação Educacional Inter
denominacional) em Manhuaçu. Tendo objetivo de realizar acompanhamento didático
Pedagógico às crianças da educação Infantil e Ensino fundamental I.

•

Convênio com Instituto Ayrton Senna do Rio de Janeiro. Tendo objetivo de
desenvolver o Letramento em Programação nas Escolas Municipais de Manhuaçu.

•

Convênio com Centro Educacional Faculdade do Saber LTDA em Manhuaçu. Tendo
objetivo de ministração de aulas e participação em projetos diversos de estágio
supervisionado e Monitorias para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

•

Convenio com Colégio América LTDA em Manhuaçu. Tendo objetivo de ministração
de aulas e participação em projetos diversos de estágio supervisionado e Monitorias
para o Ensino Fundamental II.

O curso de Pedagogia possui também projetos que envolvem as ações de estágio
supervisionado:
•

Projeto em parceria com Instituto Ayrton Senna, Projeto de Letramento em
Programação, com objetivo de desenvolver nas Escolas Municipais de Manhuaçu:

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

114

Escola Municipal São Vicente de Paulo, Escola Municipal Sônia Maria Batista da Silva
e Escola Municipal Petrina Maria de Conceição, o letramento em programação;
•

Projeto de alfabetização de Jovens e Adultos do UNIFACIG, desenvolvido na IES
periodicamente pelos estagiários;

•

Projeto de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, desenvolvido
periodicamente conforme aprovação em edital CAPES;

•

Projetos de Iniciação Científica, vinculados Programa de Extensão do UNIFACIG.

As atividades de Estágio Supervisionado, durante o isolamento social, no período da
pandemia foram realizadas de forma remota, devido à pandemia do Coronavírus - COVID 19
e em cumprimento às legislações: Resolução CEE Nº 479, de 1º de fevereiro de 2021, que
dispõe sobre a substituição das aulas e/ou atividades práticas de estágio obrigatório
presenciais por aulas e/ou atividades remotas, enquanto durar a situação de pandemia;
Decreto Estadual nº 48.102/2020, de 29/12/2020, que prorrogou, até dia 30 de junho de 2021,
o estado de calamidade pública; Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, publicada em
17/06/2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais
enquanto durar a pandemia e o Decreto Municipal nº 66 de 26 de março de 2021, que
classifica Manhuaçu na “Onda Roxa” quanto aos infectados por COVID-19. Sendo assim as
atividades de estágio presencial foram substituídas por: atividades letivas não presenciais,
desenvolvidas remotamente, através de recursos educacionais visuais digitais, tecnologias de
informação e comunicação, como gravação de vídeos aulas e palestras educacionais;
atividades letivas desenvolvidas em casa, presencialmente, com familiares ou vizinhança,
através do acompanhamento didático pedagógico de crianças que não possuem acesso as
tecnologias de informações, ou não conseguem produzir aprendizado significativo sem a
professora presente; observação de aulas de forma síncronas ou assíncronas das Escolas
Particulares de ensino pelo aplicativo do Zoom ou do Google Meet ou, no âmbito, estadual,
pelo Regime de Estudos Não Presenciais (REANP), através do Aplicativo Conexão Escola
2.0; acompanhamento dos estudos dos alunos das Escolas Estaduais, dando assistência em
todo processo de aprendizagem através do Plano de Estudos Tutorado (PET) por meio
impresso ou virtual, disponível em: www.estudeemcasa.educacao.mg.gov.br. Todas as
atividades desenvolvidas foram filmadas, fotografadas e postadas na Sala de Aula Virtual
Estagio Supervisionado do Google Classroom. As atividades tem Plano de Aula (tendo como
base o BNCC (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/) e Relatório constando com fotos e /ou
links e descrição das etapas da ação de estágio e/ou os resultados do acompanhamento
didático pedagógico de crianças dentro do ambiente familiar. A avaliação do estágio
supervisionado aconteceu nesse período, de forma remota no ambiente virtual do Google

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

115

Classroom, pela coordenação do curso (orientadora de estágio) através da correção e análise
dos Planos de Aula, relatórios, vídeos e fotos anexados pelos estagiários e durante os
encontros virtuais, momentos de interação, debates e feedbacks que serão realizados entre
coordenação e estagiários na Sala de Aula Virtual Estagio Supervisionado. O aluno aprovou
mediante ao cumprimento das horas exigidas e apresentação dos resultados e relatórios
corretamente.
No Anexo III tem-se o Regulamento de Estágio Supervisionado do Pedagogia do
UNIFACIG.

3.9.3. Trabalho de Curso

O TC é atividade obrigatória previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia,
correspondendo a 40 horas, sendo um dos pré-requisitos para obtenção do diploma, devendo
ser elaborado sob orientação direta de um docente. As orientações relativas à realização e à
avaliação do TC estão devidamente descritas no Regulamento do Trabalho de Conclusão de
Curso. A pesquisa deverá estar pautada em atividade de iniciação científica, relacionada com
a área de formação do aluno, isso é, atividade centrada em área teórico-prática do curso e/ou
atividade de formação profissional relacionada com o curso.
A apresentação pública do TC elaborado pelo aluno será obrigatória e a avaliação
deverá ser feita por banca composta por três avaliadores. Será considerado aprovado o aluno
que obtiver nota final igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. Todo TC irá compor o
Repositório Institucional da Instituição que pode ser acessado na página oficial da Instituição.
Anexo IV – Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso
3.9.4. Atividades Complementares

As Atividades Teórico Práticas de Aprofundamento (Atividades Complementares) no
curso de Pedagogia possui um total de carga horária de 200 horas e estão distribuídas nos 8
períodos do curso.
As Atividades Teórico Práticas de Aprofundamento visam flexibilizar as matrizes
curriculares, bem como enriquecer os conteúdos programáticos ministrados em sala de aula,
em virtude da necessidade de acompanhar a dinamicidade contextual que produz,
aceleradamente, informações novas. Todos os cursos propiciam aos alunos a possibilidade
de ampliação do seu conhecimento em diferentes óticas, por meio de atividades
complementares diversificadas, devidamente regulamentadas e com tabelas de pontuação
hora/atividade específicas por curso.
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No eixo de atividades relativas ao ensino, estão contempladas as pertinentes ao
comparecimento as apresentações de Trabalho de Curso; estágio não obrigatório; atividades
extraclasse; assistência ou participação em eventos ligados à formação profissional
pretendida.
No eixo relativo às atividades vinculadas à pesquisa são consideradas: elaboração e
apresentação de trabalhos em congressos, encontros e simpósios, bem como elaboração de
artigos.
As atividades referentes à extensão envolvem: participação em eventos científicos;
cursos de extensão e treinamentos, bem como cursos virtuais e cursos instrumentais.
Ao término do semestre, no prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente
deve postar o seu portfólio de Atividades Teórico Práticas de Aprofundamento no sistema
acadêmico do UNIFACIG.
Anexo V – Regulamento de Atividades Complementares

3.9.5. Prática como Componente Curricular

A Prática como Componente Curricular (PCC) estrutura-se nos componentes
curriculares, do 2º ao 5º períodos com 100h de realização cada: PCC – Artes; PCC –
Ferramentas de Tecnologias de Informação; PCC – Direitos Humanos e PCC – Jogos e
Brincadeiras. As práticas se darão sob a forma de apresentação de projetos e intervenções
didático pedagógicas para aplicação nas escolas e ambientes de estágio supervisionado. São
exigidas 400 horas de PCC, que se distribuem em práticas vinculadas ao ensino, as quais
em cumprimento ao artigo nº 65 da Lei 9.394/96 e PARECER CNE/CES Nº 15/2005.
A

Prática como Componente Curricular, específica para os cursos de formação

docente, consiste em uma das oportunidades nas quais o estudante-docente se defronta com
os problemas concretos do processo de ensino-aprendizagem e da dinâmica própria do
espaço escolar. No curso de pedagogia do UNIFACIG as práticas como componentes
curriculares estruturam e antecedem os estágios supervisionados, as quais preparem o aluno,
através de desenvolvimento de planos de aula com metodologias ativas de ensino e materiais
didáticos pedagógicos de ensino para fixação do processo de ensino aprendizagem e
utilização como ferramentas nas aulas de estágios supervisionados. Descrição das práticas
como componentes curriculares:
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Prática

Carga
horária

Descrição
Desenvolvimento, utilizando a metodologia de
projetos, de

ferramentas de ensino para a

Educação Infantil: jogos de tabuleiro para o
Prática como Componente Curricular – processo de alfabetização, materiais didáticos
Artes

recicláveis para brincadeiras e fantoches, para

100h

contação de histórias, dos personagens da
literatura infantil. Promoção de um espaço de
aprendizagem,

com

exposição,

aberto

as

escolas públicas, dos resultados da prática.
Desenvolvimento, utilizando a metodologia de
projetos,

de

ferramentas

tecnológicas

de

informação para o Ensino Fundamental:
Através

do

Movie

Maker,

editar

vídeos

Prática como Componente Curricular – educacionais, através do Excel planejar aulas
Ferramentas

de

Tecnologias

de usando

Informação

tratamentos

de

informações, com

100h

tabelas e gráficos e com Winplot planejar aulas
de matemática. Promoção de um espaço de
aprendizagem,

com

exposição,

aberto

as

escolas públicas, dos resultados da prática.
Desenvolvimento de ações e intervenções nos
ambientes escolares, como doação de roupas,
livros, brinquedos, etc., encaminhamento de
alunos

especiais

à

assistência

social,

acompanhamento com monitorias aos alunos
Prática como Componente Curricular – com baixo rendimento escolar, dentre outras,
Direitos Humanos

que permite ao futuro professor o contato com

100h

os aspectos gerais do ser humano e suas
necessidades básicas. Promoção de um espaço
de aprendizagem, com exposição, aberto as
escolas públicas, dos resultados da prática, em
banners, com fotos e entrevistas das escolas e
alunos alcançados pelas ações sociais.
Desenvolvimento, utilizando a metodologia de
Prática como Componente Curricular
Jogos e Brincadeiras

-

projetos, de jogos e brincadeiras para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental: jogos

100h

de argola, jogos alfabetizadores, jogos de
raciocínio lógico, brincadeira musical da cadeira,
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caça palavras, etc. Promoção de um espaço de
aprendizagem,

com

exposição,

aberto

as

escolas públicas, dos resultados da prática.
Utilizar a brinquedoteca.

3.10 Periódicos
3.10.1 Periódicos Físicos
Ensino superior; Revista nova escola; Revista educação; Linha direta.

3.10.2 Periódicos on-line
Periódicos Online (https://unifacig.edu.br/servicos/publicacoes/):
1-Cadernos da pedagogia
http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp
2-Revista brasileira de história da educação
http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe
3-Cadernos de pesquisa
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01001574&nrm=iso&rep=&lng=pt
4-Educação em revista
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01024698&lng=pt&nrm=isoo
5-Linguagem em discurso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=15187632&lng=pt&nrm=isoo
6-Revista lusófona de educação
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao
7-Educação e sociedade
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-7330&lng=en&nrm=iso
8-Caderno cedes
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0101-3262&nrm=iso
9-Ciência e cultura
http://www2.fc.unesp.br/cienciaeeducacao/
10-Ensaio
http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio
11-Linguagem & ensino
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http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle
12-Revista brasileira de educação ambiental
http://www.seer.furg.br/revbea
13-Revista brasileira de estudos pedagógicos
http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP
14-Revista inter – ação
http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/issue/archive
15-Psicologia escolar e educacional
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=14138557&lng=pt&nrm=iso
16-Revista teoria e prática da educação
http://www.dtp.uem.br/rtpe/publicacoes.html
17-Revista educação & realidade
http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade
18-Revista pedagogia em ação
http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao
19-Revista científica eletrônica de pedagogia
http://www.revista.inf.br/pedagogia/
20-Revista psicopedagogia
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=01038486&lng=pt&nrm=iso
Site com links de interesse da área de pedagogia
http://fontesonline.spaceblog.com.br/1606507/PERIODICOS-RELEVANTES-AAREA-DEPEDAGOGIA/
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Alinhados com o DNA UNIFACIG, os procedimentos de acompanhamento da
aprendizagem e de avaliação são considerados como um termômetro dentro do processo de
ensino-aprendizagem. Dando, dessa forma, sinais em qual patamar se encontram as metas
desejadas em relação às competências e habilidades que se pretendem alcançar. Assim,
como no DNA as hélices e as bases se intercambiam também os procedimentos de
acompanhamento e de avaliação da aprendizagem se alinham com a proposta de um ensino
ativo.
Na percepção de Mattede (2014, p. 237) “a avaliação é indispensável na educação
porque produz um resultado entre o que se ensina e o que se aprende, e ninguém fica
indiferente a essa ação”. Nesse cenário, acredita-se que o processo de avaliação deve se
voltar para um momento de reflexão do processo ensino-aprendizagem e, para tanto, o
UNIFACIG utiliza-se deste processo também como forma de viabilizar procedimentos de
melhoria da apreensão dos diversos conteúdos ministrados.
Em consonância com o Regimento Interno do UNIFACIG, o rendimento escolar do
aluno, em cada disciplina, é verificado pela sua assiduidade e eficiência nos estudos em cada
semestre. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas (inclusive as Atividades
Práticas Supervisionadas – APS) permitida apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o
abono de faltas. Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na
disciplina o aluno que não tenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), nos
cursos presenciais, às aulas e demais atividades acadêmicas de cada disciplina (inclusive as
Atividades Práticas Supervisionadas – APS).
A verificação e o registro da frequência cabem ao professor, e seu controle, à
Secretaria Geral. Segundo as normas regimentais, fica impedido de prestar exame final,
quando houver, o aluno que tenha faltado a mais de 25% (vinte e cinco por cento) das
atividades programadas nas disciplinas presenciais, ficando, então, automaticamente
reprovado na mesma. O aproveitamento escolar será avaliado por meio do acompanhamento
contínuo do aluno, competindo ao professor elaborar os exercícios escolares sob a forma de
provas, seminários, testes e determinar trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. Os
pontos cabíveis em cada atividade serão graduados de 0 (zero) a 100 (cem), considerandose como resultado final da disciplina a soma resultante dos pontos obtidos. Será considerado
aprovado o aluno que, na respectiva disciplina, obtiver a soma de pontos igual ou superior a
60 (sessenta) e o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas (quando
cursos são presenciais) e demais atividades programadas. Outra avaliação da disciplina
(exame final) será facultada ao aluno que obtiver no conjunto das avaliações de uma mesma
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disciplina, ao longo do período letivo, resultado igual ou superior a 50 pontos e inferior a 60
pontos, considerando-se, como resultado final, se aprovado, 60 pontos.
Nessa perspectiva, criou-se o USE – UNIFACIG Structured Examination – cujo
objetivo é estruturar exames que estejam indissociáveis da missão e da práxis pedagógica da
Instituição, qual seja, praticar um ensino ativo e que seja significativo para os discentes. Desse
modo, de uma forma geral, as etapas de acompanhamento e de avaliação se caracterizam
por buscar mensurar a capacidade de síntese e de interpretação, analisando-se a capacidade
do aluno de não apenas memorizar, mas sim, a capacidade do mesmo se expressar de forma
crítica e criativa frente a situações semelhantes ao cotidiano de um profissional da área.

Figura 07: Identidade Visual USE UNIFACIG.
Fonte: Elaborado pelos autores

Para tanto, as avaliações da aprendizagem deverão medir conteúdos e competências
propostos e elaborados pelos docentes na preparação de suas atividades de ensinoaprendizagem e não apenas o que será trabalhado na sala de aula. Os procedimentos de
acompanhamento e de avaliação, tanto formativas quanto somativas, estão desenhados da
seguinte forma:

a) Quanto à Avaliação das Disciplinas
1. No Ensino Presencial:

a) Avaliação A1:
O docente da disciplina, com aprovação da coordenação do curso, deverá elaborar
diferentes questões (objetivas e discursivas) que envolvam o conteúdo das Unidades
Curriculares estudado até o momento em que a mesma será realizada conforme calendário
acadêmico. A Avaliação A1 é uma avaliação somativa que tem o valor de 30 pontos.
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b) Avaliação A2:
Assim como a Avaliação A1, a A2 também tem como objetivo avaliar os alunos nos
conteúdos propostos no plano de ensino e aprendizagem. A A2 é elaborada pelo docente
responsável pela Unidade Curricular e precisa, da mesma forma que a anterior, ser aprovada
pelo coordenador. Também a A2 é uma avaliação somativa e possui o valor de 30 pontos.

c) Avaliação de Competências: A3
Esse procedimento visa avaliar de maneira formativa os discentes. A avaliação de
competências é um conjunto estruturado de práticas ou situações simuladas que é composto
de diferentes métodos avaliativos. Essa avaliação individual vai ao encontro da proposta de
um ensino ativo em que o discente é o centro do processo e o feedback se torna o ponto
central no desenvolvimento da aprendizagem. O valor dessa avaliação é de 20 pontos.
Nos cursos da área da Saúde essa avaliação é o OSCE – Objective Structured Clinical
Examination – ou seja, Exame Clínico Objetivo Estruturado. Esse exame tem como meta a
avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais de Saúde.
No OSCE os estudantes passam por um “rodízio” de estações onde uma habilidade específica
é testada, com avaliador diferente. Todas estações são padronizadas. O método é
consolidado e utilizado em escolas médicas em mais de 50 países. Ele tem por objetivo avaliar
a atitude e a habilidade clínica dos estudantes em situações estruturadas, baseadas em um
roteiro pré-definido em que há interação com paciente simulado ou recursos didáticos.

d) Avaliações Diversas: A4
Essa etapa se constitui de diversos procedimentos de avaliação: exercícios, trabalhos
individuais ou em grupo, métodos do ensino ativo, participação em atividades diversas, games
etc. Os procedimentos de avaliação serão aplicados ao longo do período letivo, gerando, no
final do período, uma única nota. Essa nota comporá a nota final do aluno da disciplina,
conforme critérios estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso. As avaliações A4 tem
caráter formativo. O conjunto dessas avaliações totalizam 20 pontos.

Critério de aprovação: Será aprovado o aluno que obtiver aproveitamento (notas das provas
+ notas das atividades), no semestre, igual ou superior a 60 (sessenta) e frequência mínima
de 75%. Caso o aluno não atinja a nota 60,0 (sessenta), no semestre, poderá se submeter a
prova substitutiva. Caso o aluno não atinja a nota 60 (sessenta) com a prova substitutiva ao
final do semestre, todavia consiga atingir nota maior ou equivalente a 50 pontos poderá se
submeter exame final conforme segue:
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Prova substitutiva: Ao aluno que deixar de comparecer a prova, é permitida a realização de
uma prova substitutiva de cada disciplina, por semestre, que ocorrerá ao final de cada
semestre letivo.

Exame final: O aproveitamento do exame final será expresso em nota com grau numérico
variando de zero a cem, no entanto, a nota máxima que o aluno obterá é 60 pontos. O aluno
deverá ter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e com nota de
aproveitamento, no semestre, entre 50 e 59,9. A nota mínima para aprovação no exame será
a média 60.

b) Quanto à Avaliação do Estágio Supervisionado
A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos propostos na
elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para tal, são
propostos protocolos de avaliação específicos. O estágio curricular do curso de Pedagogia
funcionará a partir de regulamento específico.
O Estágio é uma atividade de caráter pedagógico e profissional, que articula o
UNIFACIG com o mundo do trabalho, o saber da experiência, e que integra a estrutura
curricular dos cursos a um amplo projeto educacional, obedecendo a uma metodologia
previamente definida e sob a supervisão da coordenação do curso.
Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o aluno entregará ao orientador
e/ou supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme as normas
definidas no regulamento de estágio do curso.
O objetivo dos relatórios será oferecer ao estudante, ao UNIFACIG e à instituição
cedente, uma avaliação da atividade de estágio, comparando os resultados alcançados com
os esperados.
São critérios de avaliação dos estágios:
•

Domínio de conteúdos conceituais;

•

Elaboração de relatórios ou estudo de casos;

•

Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de trabalho,
frequência e pontualidade);

•

Cumprimento das normas de estágio;

•

Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação,
habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho);

•

Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a
concretização do planejamento proposto;
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•

Avaliação do supervisor ou preceptor;

•

Segurança ao ler e escrever;

•

Interesse e dedicação; e,

•

Dinâmica/criatividade.

O Programa de Estágio do Curso Pedagogia que, juntamente com a regulamentação
da Política de Estágio Supervisionado da Instituição, integra o Projeto Pedagógico está
estruturado nos moldes da Resolução CNE/CES n° 02, de 01 de Julho de 2015.
São critérios básicos de avaliação dos estágios em Pedagogia:
Somente poderá ser considerado aprovado o aluno que obtiver parecer favorável do
orientador.

c) Quanto à Avaliação do Trabalho de Curso (TC)
O TC é atividade obrigatória no curso de Pedagogia, sendo neste caso um dos prérequisitos para obtenção da conclusão do curso, devendo ser elaborado sob orientação direta
de um docente.
As orientações relativas à realização e à avaliação do TC estão devidamente descritas
no Regulamento do Trabalho de Curso.
A pesquisa deverá estar pautada em atividade de iniciação científica, relacionada com
a área de formação do aluno, isso é, atividade centrada em área teórico-prática do curso e/ou
atividade de formação profissional relacionada com o curso. A apresentação pública do TC
elaborado pelo aluno será obrigatória e a avaliação deverá ser feita por banca composta por
três avaliadores. Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a
60 (sessenta) pontos. Todo Trabalho de Curso irá compor o Repositório Institucional da
Instituição que pode ser acessado na página oficial da Instituição (www.unifacig.edu.br).

d) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares
As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam ao
aluno a aquisição de habilidades e competências, seja no ambiente acadêmico ou fora dele,
consubstanciada pela prática de estudos e atividades independentes, opcionais e
interdisciplinares, que tenham relação pertinente com atividades acadêmicas, especialmente
aquelas que dizem respeito às relações de trabalho e melhoria da sociedade.
A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras
estabelecidas na Política de Atividades Complementares do UNIFACIG, conforme
regulamentação constante do Regulamento de Atividades Complementares.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem que os cursos de graduação devem
incentivar novos modelos de ensino e aprendizagem valorizando principalmente a formação
geral do discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua
formação, devendo se pautar, na sua oferta:
I.

Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da Instituição;

II.

Pelo tratamento de temas;

III.

Pela interdisciplinaridade;

IV.

Pela contribuição para a formação humanística do discente.

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido
para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na
respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites máximos de carga horária
estabelecida para cada uma das diversas modalidades. Serão consideradas atividades
complementares, aquelas que contribuam para a formação técnica e humanística do discente,
notadamente:
I.

Monitoria;

II.

Iniciação científica;

III.

Participação em grupos de estudo, projetos de pesquisa coordenados por professores;

IV.

Participação em congressos, conferências, simpósios, seminários e atividades
similares, na área do curso ou em área afim;

V.

Publicação de artigos;

VI.

Cursos de extensão ou atualização, na área do curso ou em área afim;

VII.

Participação em órgãos de representação estudantil;

VIII.

Cursos regulares de língua estrangeira;

IX.

Cursos aprovados pela coordenação das atividades complementares.

O aluno é avaliado ao final em Apto e Inapto.

e) Quanto à Avaliação das Atividades Teórico Práticas de Aprofundamento
As atividades teórico práticas de aprofundamento (atividades complementares) são
componentes curriculares que possibilitam ao aluno a aquisição de habilidades e
competências, seja no ambiente acadêmico ou fora dele, consubstanciada pela prática de
estudos e atividades independentes, opcionais e interdisciplinares, que tenham relação
pertinente com atividades acadêmicas, especialmente aquelas que dizem respeito às relações
de trabalho e melhoria da sociedade.
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A avaliação das atividades teórico práticas de aprofundamento se dá em conformidade
com as regras estabelecidas na Política de Atividades Complementares do UNIFACIG,
conforme regulamentação constante do Regulamento de Atividades Complementares.
As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem que os cursos de graduação devem
incentivar novos modelos de ensino e aprendizagem valorizando principalmente a formação
geral do discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua
formação, devendo se pautar, na sua oferta:
I.

Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da Instituição;

II.

Pelo tratamento de temas;

III.

Pela interdisciplinaridade;

IV.

Pela contribuição para a formação humanística do discente.

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido
para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na
respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites máximos de carga horária
estabelecida para cada uma das diversas modalidades. Serão consideradas atividades
complementares, aquelas que contribuam para a formação técnica e humanística do discente,
notadamente:
I.

Monitoria;

II.

Iniciação científica;

III.

Participação em grupos de estudo, projetos de pesquisa coordenados por professores;

IV.

Participação em congressos, conferências, simpósios, seminários e atividades
similares, na área do curso ou em área afim;

V.

Publicação de artigos;

VI.

Cursos de extensão ou atualização, na área do curso ou em área afim;

VII.

Participação em órgãos de representação estudantil;

VIII.

Cursos regulares de língua estrangeira;

IX.

Cursos aprovados pela coordenação das atividades complementares.
O aluno é avaliado ao final em Apto e Inapto.

f) Quanto à Avaliação das Práticas como Componentes Curriculares
As Práticas como Componentes Curriculares no curso de Pedagogia do UNIFACIG
são avaliados pelo Coordenador do Curso e demais professores nos respectivos semestres.
Desta forma será atribuída a média das notas aferidas compreendendo entre 0 e 100 pontos,
sendo necessário 60% do valor para aprovação dos mesmos. É indispensável a apresentação
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do Relatório Final com fotos e documentos comprovatórios da aplicação da prática em
ambiente educacional.
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5. CORPO DOCENTE, TUTORES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
5.1. Coordenador do Curso

Nome: Lidiane Hott de Fúcio Borges
e-mail do coordenador: pedagogia@unifacig.edu.br
Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/0071083371874362
Regime de trabalho: Tempo Integral.

O coordenador do curso possui regime de trabalho em tempo integral, tempo este
reservado para atendimento de demandas dos docentes, discentes e demais áreas
acadêmicas da IES. Além da gestão do curso e relacionamento com os membros das áreas
acadêmicas, a Coordenação do Curso tem representatividade nos colegiados superiores
(CONSEP – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), seja por designação da Reitoria, seja
por indicação de seus pares. Os indicadores de avaliação de desempenho da Coordenação
(via CPA), o Plano de Gestão/Ação da Coordenação e o planejamento da administração do
corpo docente pela Coordenação, estão em acordo com o Regimento da Instituição e com o
Projeto Pedagógico do Curso, favorecendo a integração e a melhoria continua dos processos
de gestão, estando disponíveis para acesso no ato da visita. Vale dizer que para a gestão das
potencialidades do corpo docente, o coordenador utiliza informações atualizadas
periodicamente em planilhas de acompanhamento alimentadas pela Secretaria Geral. A
gestão do curso é subsidiada pelo Plano de Gestão/Ação dos Coordenadores, documentado
e compartilhado, favorecendo a integração das atividades e, pautado nos indicadores de
desempenho das diferentes avaliações, externa e internas, buscando imprimir um processo
de melhoria constante, utilizando como ferramenta para tal, o Ciclo PDCA e o Balanced
Scorecard para a avaliação do desempenho dos coordenadores.

Perfil do (a) coordenador (a) do curso (formação acadêmica, titulação, tempo de
exercício na IES e na função de coordenador do curso):

FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Mestre em Engenharia dos Materiais pela Universidade Norte Fluminense – UENF. Campos
Goytacazes. Rio de Janeiro.
Especialista em Matemática e Estatística pela Universidade Federal de Lavras – UFLA.
Lavras. Minas Gerais.
Licenciada em Pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES. São
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Paulo.
Licenciada em Matemática pela Faculdade de Ciências e Letras Santa Marcelina – FAFISM.
Minas Gerais.

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR (14 anos)
De 2008 até a presente data - Centro Universitário UNIFACIG. Manhuaçu – MG.

GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: (13 anos)
julho/2009 até a data atual - Coordenação do curso de Matemática. Centro Universitário
UNIFACIG. Manhuaçu – MG.
Fevereiro/2016 até a data atual - Coordenação do curso de Pedagogia. Centro Universitário
UNIFACIG. Manhuaçu – MG.
Agosto/2017 até a data atual - Coordenação do curso de História. Centro Universitário
UNIFACIG. Manhuaçu – MG.

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA (02 anos)
Professora Concursada de Matemática da Educação Básica do Estado de Minas Gerais.
MG (2005-2007).

5.2. Núcleo Docente Estruturante - NDE
O Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso é constituído por 5 (cinco) docentes,
sendo seu coordenador membro integrante do NDE. O papel do NDE é atuar no
acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC. Todas as oportunidades de
melhoria e necessidade de atualização do perfil profissional, bem como das competências
inerentes à sua formação, são formalizadas como produto das reuniões de NDE e seguem
para a deliberação do Colegiado do Curso, respeitando trâmite previsto no Regimento
Acadêmico institucional. É papel do NDE acompanhar o cumprimento da legislação no que
compete à atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s dos cursos, bem como
os editais do Exame Nacional de Cursos - ENADE, além das tendências e mudanças do
mundo do trabalho, propondo atualizações e adequações do mapa de competências e do
Projeto Pedagógico de Curso, sempre que necessário.
As atas provenientes dessas reuniões encontram-se disponíveis para a consulta em
sua respectiva pasta.
A tabela contendo os docentes que formam o Núcleo Docente Estruturante com sua
titulação, regime de trabalho e tempo de NDE estão no Anexo VI.
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5.3. Colegiado de Curso

A natureza da gestão do colegiado é acadêmico-administrativa, cabendo ao
Colegiado, conforme definido no Regimento, a condução do curso, o que envolve o
planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das atividades previstas no
Projeto Pedagógico.
As reuniões são realizadas 03 (três) vezes por semestre letivo, conforme datas
definidas no Calendário de Gestão de Curso, havendo a possibilidade de reuniões
extraordinárias quando necessário. Tendo suas decisões devidamente registradas em atas.
A dinâmica do Colegiado promove a coparticipação de professores e alunos no
desenvolvimento do curso, considerando sugestões do NDE e resultados da autoavaliação
do curso e deste projeto, legitimando as decisões didático-pedagógicas e administrativas, com
vistas ao aperfeiçoamento curricular e auxiliando na formação do perfil do egresso proposto
no curso.

5.4. Corpo Docente e Tutores

De acordo com o Plano de Carreira Docente/Tutor ao compor o seu corpo docente o
UNIFACIG preocupa-se em atender, satisfatoriamente, às exigências ministeriais. Nesse
contexto, o corpo docente/tutores reflete a preocupação em estar em consonância com a
missão da instituição, ou seja, para um ensino de qualidade, necessariamente deve-se ter um
corpo docente/tutores qualificado e que caminhe coerentemente, com os objetivos
estabelecidos pela IES.
O corpo docente/tutores do UNIFACIG, conforme seu Regimento Interno e Plano de
Carreira Docente (já homologado pelo Ministério do Trabalho) é constituído de:
I.

Professores Titulares;

II.

Professores Adjuntos;

III.

Professores Assistentes;

IV.

Professores Auxiliares.

Entende-se como Professor Titular, Professores Adjuntos, Professores Assistentes e
Professores Auxiliares, os responsáveis por determinada disciplina. A título eventual e por
tempo determinado, o UNIFACIG pode dispor do concurso de professores-visitantes e de
professores-colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes
integrantes da carreira. A IES aplica ao seu Corpo Docente, de acordo com a Entidade
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Mantenedora, sistema de progressão e acesso, mediante Plano de Carreira em que pode
haver desdobramento de categorias e estabelecimento de novos direitos e deveres, de acordo
com o respectivo nível de carreira.
Os professores são contratados pela Entidade Mantenedora, mediante processo
seletivo, a não ser, excepcionalmente, em caráter temporário e nos casos de emergência
observados os recursos orçamentários e as seguintes condições:
I.

além da idoneidade moral do candidato, serão considerados, de acordo com a
categoria, títulos acadêmicos, habilidades didáticas e experiência profissional,
relacionados com a disciplina a ser ministrada;

II.

constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, correspondente
a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, disciplina idêntica ou afim
à disciplina a ser lecionada;

III.

assumindo, efetivamente, as aulas, o professor indicado inicialmente e aceito, quando
da autorização para funcionamento do curso, ficará dispensado do processo seletivo,
embora fique sujeito às demais normas e exigências do Plano de Carreira Docente;

IV.

o professor poderá ser avaliado pelos seus alunos, por instâncias superiores,
hierarquicamente e mediante autoavaliação, devendo estar sujeito às determinações,
contidas no Plano de Avaliação Institucional e em regulamentações aprovadas.

A planilha descritiva com o corpo docente, que forma também o colegiado conforme
Regimento Interno da Instituição, com seu endereço de currículo lates, titulação e formação
acadêmica, experiência profissional e regime de trabalho está no anexo VII. No anexo VIII é
evidenciado o tempo médio de permanência do corpo docente do curso. Encontra-se no
anexo IX a planilha com a produção científica dos professores que compõem o colegiado nos
últimos 3 (Três) anos.
As planilhas como anexo X, XI e XII apresentam respectivamente os dados dos tutores
a saber: tempo médio de atividade como tutor; corpo de tutores e publicação nos três últimos
anos.

5.5. Política de Contratação
A contratação de docentes/tutores para o UNIFACIG é feita observando-se os
seguintes aspectos:
I.

Formação Acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso;
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II.

Experiência Profissional compatível que, aliada à formação acadêmica, possa
contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC, nas
DCN’s e no Projeto Pedagógico Institucional.

Em princípio, todos os cursos de graduação colocam o Mestrado como titulação
mínima exigida para o ingresso do docente. A dificuldade, em algumas áreas, de pessoal
titulado ou a necessidade, para alguns cursos, de professores com experiência profissional
sólida no mercado, permitem, excepcionalmente, a alteração desse critério.
A experiência no magistério superior não é critério eliminatório ainda que seja
valorizada com pontuação para o ingresso e para a progressão na carreira docente.
A atribuição de disciplinas na graduação obedece aos critérios de adesão e
verticalização na área de conhecimento e a IES define um máximo de três conteúdos distintos
por professor, por curso. Com esta política a IES busca garantir as condições de verticalização
acadêmica.
Na avaliação para contratação procura-se observar a possibilidade de atuação dos
docentes nas seguintes atividades acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a
orientação aos alunos na obtenção das habilidades e competências previstas nas DCN’s de
cada curso:
I.

Preleção e aula expositiva;

II.

Participação em metodologias ativas de aprendizagem

III.

Orientação de TCC;

IV.

Orientação de Atividades de Extensão;

V.

Orientação em Projetos Integradores;

VI.

Orientação nas Atividades de Prática Simulada e Prática Real (quando couber);

VII.

Orientação de Atividades de Pesquisa/ Iniciação Científica; e,

VIII.

Participação nas Atividades Complementares.

5.5.1. Estratégia de Seleção: Processo Seletivo Externo

Realizado para captação e identificação de docentes/tutores necessários à Instituição.
A publicação do edital de recrutamento externo é feita por meio da internet. O processo
seletivo externo consta das seguintes etapas:
I.

Análise do curriculum Lattes;

II.

Prova Didática; e

III.

Entrevista.
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Análise do curriculum Lattes: A avaliação do currículo é feita de acordo com os critérios
abaixo, em que são considerados os seguintes elementos:
I.

Titulação acadêmica

II.

Cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização

III.

Docência (últimos 5 anos)

IV.

Experiência profissional (últimos 5 anos)

V.

Atividades em programas acadêmico-administrativos

VI.

Produção Técnico-Científica

Prova Didática: A prova didática consiste em aula para a Comissão Examinadora, de no
máximo 20 minutos, sobre um dos temas da “ementa do curso” previamente indicado.

Entrevista: A entrevista é feita após a prova didática, onde se considerado no candidato:
coerência, argumentação, interdisciplinaridade e referencial teórico.

5.5.2. Forma de Contratação de Professores

Concluído o processo seletivo, o docente/tutor contratado, integra o quadro de pessoal
da Instituição, inicialmente, como horista. O professor poderá desenvolver atividades fora de
sala de aula compreendendo gestão, coordenação, pesquisa e/ou extensão, em projeto de
interesse do UNIFACIG.

5.6. Política de Qualificação

A capacitação do corpo docente/tutores do UNIFACIG é realizada, basicamente, das
seguintes formas:
I.

mediante programas de incentivo à capacitação docente em busca de titulação, por
meio de convênios e liberação por parte do UNIFACIG (chamada via lenta de
capacitação);

II.

substituição, mediante contratação de professores titulados (chamada via rápida de
capacitação);

III.

mediante processo contínuo de reciclagem do corpo docente, em cursos de
atualização de conhecimentos e metodologia, participação em congressos e
seminários e outras formas.
A primeira forma – via lenta de capacitação – caracteriza-se pelo resultado a ser
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alcançado a longo prazo, principalmente, para o grau de doutor e pelas incertezas da
continuidade do docente na IES. Para a obtenção do grau de doutor, se o participante já
possuir o título de Mestre, estima-se um prazo mínimo de 4 a 6 anos. Assim, para cobrir o
ciclo de Mestrado/Doutorado, pode-se chegar a 10 anos ou mais.
A chamada “via rápida” de capacitação torna-se mais vantajosa que a anterior, a via
lenta de capacitação, porém existe o aspecto negativo de que a oferta de professores
titulados, principalmente, doutores, é relativamente escassa no Brasil. Nessa direção, a
contratação de docentes “via rápida” costuma provocar alta resistência interna nas IES,
notadamente naquelas onde o corpo docente qualificado é pequeno ou inexistente.
Diante desses parâmetros, a preocupação do UNIFACIG é contratar os professores
utilizando a “via mais rápida”, ou seja, docentes que já possuem titulação. Entretanto, em
algumas áreas, contamos com professores especialistas, os quais integraram o programa de
capacitação docente do UNIFACIG, via lenta. Assim sendo, os professores que, no ato da
admissão, possuam somente a especialização, por dificuldades pessoais ou institucionais de
participação em programas de mestrado/doutorado, serão incentivados a se inscrevem em
programas específicos, a fim de capacitá-los, academicamente, para o exercício do magistério
superior.
O Centro Universitário estabeleceu como programa de capacitação, os seguintes
pontos:
I. Programa de incentivo à titulação: por meio de convênios e liberação do UNIFACIG;
II. com recursos próprios;
III. contratação de professores titulados para reposição de professores, por motivos de
demissão e/ou aposentadoria; e
IV. processo de reciclagem, em cursos de atualização de conhecimentos e metodologia e
participação em congressos e seminários.

5.6.1. Política de Qualificação Docente nas Atividades do Curso

A política de capacitação docente/tutores do UNIFACIG visa propiciar aos professores
o domínio do conhecimento científico específico de sua área, além de proporcionar-lhes
competência pedagógica.
Para tanto, existe a constante preocupação no sentido da intensificação do programa
de capacitação docente já existente, com vistas ao melhor desempenho pedagógico dos
professores.
Esse programa prevê a realização de encontros e o estabelecimento de formas de
diálogo com as áreas didáticas, no sentido de tentar superar a antiga dicotomia entre formação
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técnica e formação pedagógica.
A política de formação pedagógica dos professores do UNIFACIG abrange também as
questões dos valores éticos. Entende-se que a competência na docência encontra-se
indissoluvelmente ligada à definição de valores. Os professores inseridos na docência do
ensino superior precisam estar preparados para trabalhar o conhecimento científico com os
estudantes em formação, como também influenciá-los positivamente através da cultura, da
ética e da cidadania, incentivando o trabalho em equipe nas experiências em projetos e
atividades extraclasse.
Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes com as necessidades dos
projetos pedagógicos de curso e considerando as diversas origens formativas dos docentes,
a instituição, a cada semestre, orienta seus docentes nos seguintes aspectos:

I. Quanto ao UNIFACIG
a) Missão, Visão e Valores;
b) Objetivos institucionais e o contexto regional; e,
c) Políticas institucionais constantes no PPI e suas aplicações no curso.

II. Quanto ao Curso:
a) Objetivos do curso;
b) Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do egresso;
c) Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do curso;
d) Plano de ensino e plano de aula (Metodologias Ativas de Aprendizagem);
e) Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua disciplina: Como você
ensina?
f) Metodologia de avaliação: como você verifica se o aluno de fato aprendeu? E o
que é feito a partir dos resultados?
g) Atuação do NDE e do colegiado.

Os aspectos da organização pedagógica serão tratados, a princípio, pela Pró-Reitoria
de Operações Acadêmicas da instituição.
Os aspectos conceituais e profissionais específicos do curso serão tratados pela
coordenação de curso, pelo NDE e por especialistas reconhecidos no mercado de trabalho.
O Plano de Carreira encontra-se Homologado pelo Ministério do Trabalho e do
Emprego, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Minas Gerais em
despacho publicado no Diário Oficial da União, página 71, de 11/02/2010.
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5.7. Atributos Docentes no Desempenho das Atividades de Ensino Aprendizagem

I.

apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de
aplicação da teoria ministrada em relação ao fazer profissional;

II.

manter-se atualizado com relação à interação conteúdo e prática;

III.

promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral;

IV.

analisar as competências previstas no PPC considerando o conteúdo abordado e a
profissão;

V.

promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos;

VI.

expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;

VII.

apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes
curriculares;

VIII.

elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com
dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os
resultados para redefinição de sua prática docente no período.

5.8. Corpo Técnico Administrativo

O corpo técnico-administrativo do UNIFACIG é constituído pelos servidores que não
pertencem ao Corpo Docente. Cabe ao Reitor do UNIFACIG propor à Entidade Mantenedora
a admissão e a dispensa de servidores técnico-administrativos. Os direitos e deveres do
pessoal técnico-administrativo do Centro Universitário UNIFACIG estão basicamente
fundamentados na Consolidação das Leis de Trabalho, pela qual se regem os respectivos
contratos, aplicando-lhes, ainda, as disposições do Regimento Interno da IES, relativas às
obrigações identificadas.
Fundamentado no Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo tem-se três
grupos que compõem o Quadro Técnico Administrativo do UNIFACIG. São eles:
I.

Grupo Gerencial: pertencem ao Grupo Gerencial os profissionais envolvidos com as
atividades diretivas e estratégicas da Instituição. Aquelas que exigem decisões e maior
responsabilidade, tais como Pró-Reitor Acadêmico, Pró-Reitor de Ensino, Pró-Reitor
de Comunicação e Marketing, coordenadores, gerente técnico, gerente de TI, gerente
de relacionamento, gerente financeiro e assessores administrativos. Nestas atividades
estão incluídas às referentes à Mantenedora que tem a responsabilidade de gerenciar
as áreas de planejamento, estratégica e financeira da Instituição;

II.

Grupo Administrativo: pertencem ao Grupo Administrativo os profissionais
responsáveis pelos serviços técnicos prestados na Instituição, relativos ao apoio aos
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docentes e discentes tais como Secretária Acadêmica, Bibliotecário, Analista de
Sistemas, Secretárias e Assessora Pedagógica;
III.

Grupo Operacional: pertencem ao Grupo Operacional os profissionais envolvidos na
operacionalização da área administrativa, necessários para atender com qualidade no
funcionamento e na manutenção da Instituição, sendo aqui enquadrados auxiliares
administrativos, auxiliares de biblioteca, assistente financeiro, assistente de
laboratório, serviços gerais, porteiros, auxiliares de informática, auxiliares de secretaria
e motorista.

Necessário salientar ainda, que a progressão na carreira se faz dentro dos requisitos
legais estabelecidos pelo Sindicato, por mérito, considerando-se o desempenho pessoal,
afinidade com as funções e demais referências obtidas com sua chefia imediata e com a
Reitoria da Instituição.

5.8.1. Política de Contratação

O recrutamento e a seleção do pessoal técnico-administrativo se faz mediante às
necessidades de pessoal. No âmbito da instituição, procura-se prioritariamente captar
recursos humanos cujas competências múltiplas possam prover o ambiente de trabalho de
conhecimentos interdisciplinares, ou seja, providos de um caráter multivariado. Nessa direção,
procura-se:
I.

criar, manter e desenvolver um contingente de recursos humanos com habilidade e
motivação, para realizar os objetivos da instituição;

II.

criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento
e satisfação plena dos recursos humanos e alcance dos objetivos individuais; e

III.

alcançar eficiência e eficácia do trabalho, realizado por meio dos recursos humanos.

A seleção, o recrutamento, a progressão e ascensão funcional do corpo técnicoadministrativo, de acordo com a categoria, serão efetivadas conforme as disponibilidades de
quadro de pessoal, de qualificação profissional e de viabilidade orçamentária, previamente
programada.
A estruturação do corpo técnico-administrativo, conforme o Plano de Carreira TécnicoAdministrativo apresenta-se da seguinte forma:
I.

Assessores;

II.

Secretária;

III.

Bibliotecário;
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IV.

Auxiliar Administrativo;

V.

Auxiliar de Biblioteca;

VI.

Auxiliar de Serviços Gerais;

VII.

Porteiro.

A IES conta também, com alguns estagiários, discentes da instituição, que atuam na
biblioteca, no setor financeiro e na área de Tecnologia de Informação. O setor de
Contabilidade é terceirizado.

5.8.2. Estratégia de Seleção: Processo Seletivo Externo

Realizado para captação e identificação de colaboradores necessários à Instituição. A
publicação do edital de recrutamento externo é feita por meio da internet. O processo seletivo
externo consta das seguintes etapas:
I.

Análise do curriculum Lattes;

II.

Avaliação Psicológica; e

III.

Entrevista.

Análise do curriculum Lattes: A avaliação do currículo é feita de acordo com os critérios
abaixo, em que são considerados os seguintes elementos:
I.

Titulação acadêmica

II.

Cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização

III.

Experiência profissional (últimos 5 anos)

Avaliação Psicológica: O candidato é encaminhado à Avaliação Psicológica em empresa
conveniada ao UNIFACIG.

Entrevista: A entrevista é feita após a avaliação psicológica, onde se considera no candidato:
experiência nos empregos anteriores, interesse do candidato e aspectos importantes
relacionados com o cargo a ser preenchido.

5.8.3. Forma de Contratação do Corpo Técnico Administrativo

Concluído o processo seletivo, o colaborador contratado, integra o quadro de pessoal
da Instituição, inicialmente, por um período de experiência de 90 dias.Ao final desse período,
caso atenda às necessidades da IES, o contrato é renovado.
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5.8.4. Política de Qualificação

Buscando sustentar a qualificação, exigida na seleção dos funcionários, adotou-se,
como política básica do UNIFACIG, o estímulo e incentivo à qualificação do seu quadro de
funcionários, apoiando a participação em treinamentos e/ou cursos extracurriculares, visando
alicerçar sempre o autodesenvolvimento por meio da aquisição de competências múltiplas.
Estes incentivos podem ser observados nos descontos que são efetuados pela Instituição
para que os mesmos possam se qualificar melhor e, também, nas instituições parceiras do
UNIFACIG que oferecem descontos especiais para os funcionários da IES. Vinculado a essas
questões de qualificação e socialização das políticas institucionais delineadas no PDI, está,
também, o desenvolvimento na carreira que, como dito anteriormente, fixa-se na qualificação
e nas disponibilidades, tanto de quadro de pessoal quanto de viabilidade orçamentária,
previamente programada.
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6. INFRAESTRUTURA
6.1 Campus Ilha de Excelência
O prédio sede do UNIFACIG recebeu o nome de “Ilha de Excelência”, constituindo-se
em um dos mais belo e moderno campi do Estado de Minas Gerais. Foi planejado e construído
especificamente para instituição de ensino, tendo como direcionamento as mais altas
perspectivas de qualidade e funcionalidade, além é claro, de estar em perfeita consonância
com a demanda dos cursos de graduação e pós-graduação que as utiliza.

Figura 33: Campus Ilha de Excelência
Fonte: Arquivo Institucional.

Contendo sete andares, o prédio possui 30 salas de aulas amplas e confortavelmente
instaladas em um ambiente próprio para a atividade acadêmica, uma área destinada à
biblioteca, salas de estudos, sala de audiovisual, laboratórios de informática, laboratórios
específicos para os cursos, central de cópias, cantina, instalações para o corpo docente,
coordenadores de curso e horário integral e para o pessoal técnico administrativo. O campus
possui, ainda, um auditório com capacidade para 250 pessoas. Todo o prédio foi projetado
tendo como foco o atendimento aos portadores de necessidades especiais e respeitando
todas as instruções reguladas por lei. O prédio possui uma área total de 3.870,00 m2 de
construção.
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INFRA-ESTRUTURA – Campus Coqueiro
Até 50 alunos

UTILIZAÇÃO
Nº

ÁREA (m²)
M

T

N

30

1240,5

0

0

50

-

-

-

-

-

1

44,55

1

1

1

10

40,7

0

10

10

2

21,2

0

2

2

5 - Salas de professores - ensino de graduação / Pós

1

21,2

0

0

25

6 - Auditório(s) e anfiteatro(s)

1

200

250

250

250

7 - Secretaria(s)

1

26,5

4

4

4

8 - Tesouraria(s)

2

50

3

3

3

9 - Sala de reunião dos gestores / professores

1

28,4

0

20

20

10 – Almoxarifado

1

40,7

0

0

1

11 – Biblioteca

1

181,1

0

0

50

12 – Laboratórios

6

48,7

0

0

30

13 - Outras áreas (Praça de Alimentação, Orientação
Pedagógica, Central de Cópias, Salas de Estudos
Individuais ou em Grupo, etc)

6

429,1

0

0

100

1 - Salas de aula
De 50 a 100 alunos
2 – Reitoria
3 - Gabinete(s) de trabalho para coordenadores e/ou
chefe de departamento do ensino de graduação, e do
Pró-Reitor de Ensino
4 - Gabinetes de trabalho para professores em regime
de tempo integral

6.2 Campus Alfa Sul

Em 2012 foi inaugurado o novo campus do UNIFACIG no bairro Alfa Sul com o intuito
de proporcionar um melhor ambiente para os discentes. O campus recebeu o nome “Edifício
Aloísio Teixeira Garcia” em homenagem ao mantenedor da instituição.
A estrutura física é um dos pontos fortes da instituição e constitui-se em um dos mais
belos e sofisticados campus do Estado de Minas Gerais. Sua construção foi específica para
a prática do ensino, com salas amplas e arejadas visando uma melhor prática do processo
ensino/aprendizagem, com um melhor conforto para os discentes, docentes, colaboradores e
comunidade em geral.
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Figura 34: Campus Alfa Sul.
Fonte: Arquivo Institucional.

O prédio foi projetado contendo em seu projeto laboratórios e diversas salas de aula
para atender aos diversos cursos que funcionam no campus. Sua estrutura é composta por
três andares mais um anexo composto por lanchonete, banheiros, área de convivência, sala
de xerox e laboratórios além de amplas instalações para o corpo docente, coordenadores de
curso e para o pessoal técnico administrativo. Atende às exigências de acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais, com elevador, piso tátil e banheiros especiais, tendo
2.789,1 m² de construção.

UTILIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício
Aloísio Teixeira Garcia)

Nº

ÁREA
M

T

N

Até 50 alunos

14

756,7 m²

0

50

50

De 50 a 100 alunos

-

-

-

-

-

2 – Coordenação de Curso e/ou Pró-Reitoria

1

18,1 m²

3

3

3

3 – Sala do CEP

1

18,1 m²

3

3

3

4 - Gabinetes de trabalho para professores em regime
de tempo integral

1

36 m²

4

4

4

5 - Salas de professores - ensino de graduação / Pós

1

36 m²

0

5

15

6 - Auditório(s) e anfiteatro(s)

1

159,73 m²

138

138

138

1 - Salas de aula
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7 - Secretaria(s)

1

54,05 m²

1

4

2

8 - Tesouraria(s) / telefonista (junto com secretaria)

-

-

-

-

-

9 – Reitoria

1

12,95 m²

1

1

1

10 - Sala de reunião dos gestores / professores

1

36 m²

0

15

15

11 – Almoxarifado/Arquivo

3

26,1 m²

1

1

1

12 – Protocolo (junto com secretaria)

-

-

-

-

-

13 – Laboratórios

2

122,63 m²

0

50

50

14 – Laboratório de Informática

2

72 m²

0

0

50

15 - Sala de projeto

2

140,66 m²

0

0

50

16 - Outras áreas (Praça de Alimentação, Xerox,
outros)

1

104,8 m²

0

100

600

Em 2016 foi inaugurado o novo prédio que compõe o campus Alfa Sul para atender à
demanda dos cursos que crescem e dos novos cursos ofertados pela IES. O edifício recebeu
o nome “Edifício Michel Hannas”.

Figura 35: Prédio Michek Hannas
Fonte: Arquivo Institucional.

O novo prédio é uma construção moderna que apresenta técnicas construtivas que
proporcionaram uma obra mais limpa e sustentável, como por exemplo, a utilização de
estrutura metálica e vedação de drywall. Sua construção proporcionou a ampliação do
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campus Alfa Sul para atender maior número de alunos, proporcionando um melhor conforto
para os discentes, docentes, colaboradores e comunidade em geral.
O prédio foi projetado para atender as especificidades dos cursos que já funcionam no
campus e daqueles que abriram na área da saúde. Com laboratórios de bioquímica,
anatômica, técnica cirúrgica, microscopia, odontologia, informática, procedimentos, sala de
desenho, laboratório da tecnologia da construção e maquetes e brinquedoteca, para atender
aos diversos cursos que funcionam no campus, todos com equipamentos de qualidade. Sua
estrutura é composta por três andares compreendendo banheiros, salas de aula e laboratórios
além de amplas instalações para o corpo docente, coordenadores de curso e para o pessoal
técnico administrativo. Atende às exigências de acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais, com rampas, piso tátil e banheiros especiais, tendo 3.330 m² de
construção.

UTILIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício
Michel Hannas)

Nº

ÁREA
M

T

N

Até 50 alunos

8

363,3 m²

-

50

50

De 50 a 100 alunos

-

-

-

-

-

2 – Gabinete(s) de trabalho para coordenadores e/ou
chefe de departamento do ensino de graduação

5

46,7 m²

0

5

5

3 – Salas de professores – ensino de graduação / Pós

1

20 m²

0

15

15

4 – Secretaria de Pós-Graduação/ Pesquisa/ Extensão
(s)

1

27,5 m²

1

1

1

5 – Almoxarifado

3

15,5 m²

1

1

1

6 – Controle e manutenção de câmeras

1

6,3 m²

1

1

1

7 – Biblioteca + Sala de Catalogação

1

349,9 m²

0

50

50

8 – Brinquedoteca

1

84,3 m²

0

0

50

9 – Laboratórios

7

642,2 m²

0

50

50

10 – Informática

1

73 m²

0

28

28

11 – Estudos coletivos e individual

1

86,8 m²

0

34

34

1 – Salas de aula
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Clínica Universitária UNIFACIG
O Centro Universitário UNIFACIG proporciona uma grande oportunidade de
aprendizagem à comunidade acadêmica com a inauguração de sua Clínica Universitária de
Saúde no Campus Alfa Sul, no mês de dezembro de 2018. Uma infraestrutura inovadora na
região e projetada com especial atenção ao conforto e à segurança dos seus pacientes.

Figura 36: Foto da Clínica Universitária UNIFACIG
Fonte: Arquivo Institucional

A Estrutura é composta por três andares e 1.800 m2, fruto de uma construção
sustentável, com aproveitamento da água da chuva e iluminação em LED, sendo toda a sua
obra acompanhada pelos próprios professores da instituição. As instalações contam com
consultórios médicos, consultórios para atendimento psicológico, laboratório de habilidades,
simuladores de práticas, sala para procedimentos de enfermagem, 10 aparelhos de raio-x
odontológicos e 34 gabinetes odontológicos. Um ambiente inovador para o ensino das
ciências da saúde.
Desta forma, o Centro Universitário UNIFACIG espera que a Clínica Universitária seja
um local para reunião de pessoas de diversas formações, experiências e conhecimentos,
unidos no interesse comum da busca do aprendizado, da realização de pesquisa e do
atendimento ao próximo.
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INFRAESTRUTURA – Clínica Universitária
(Edifício Rayan Pereira Duvanel)

Nº

ÁREA
(m²)

UTILIZAÇÃO
M

T

N

Até 50 alunos

2

86,6 m2

40

40

40

De 50 a 100 alunos

2

143,5 m2

60

60

60

2 – CPA

1

11,3 m2

5

5

5

3 – Gerência Administrativa da Clínica

1

11 m2

1

1

-

4 – Recepção

2

7 m2

2

2

-

5 – Laboratório de Habilidades

1

152,4 m2

100

10
0

100

6 – Escovódromo

1

9 m2

8

8

8

7 – Consultório Médico

3

39,4 m2

6

6

-

8 – Consultório de Psicologia

3

25,5 m2

2

2

-

9 - Sala de procedimentos

1

40 m2

5

5

-

10- Sala de Esterilização

1

3,65 m2

1

1

-

11 – Sala de Dispersão de Materiais

1

9,3 m2

1

1

-

12 – Sala de Material Discente

1

33,3 m2

1

1

-

13 – Sala de Raio X

2

6,8 m2

2

2

-

14 – Cabines de Atendimento Odontológico

7

35 m2

14

14

-

15 – Sala Atendimento Odontológico Integrado

1

352,3 m2

80

80

-

16 – Centro de Material Esterilizados (CME)

1

7,6 m2

1

1

-

17- Outras áreas (Depósito de Limpeza, Expurgo,
banheiros, garagem/estacionamento)

23

175 m2

20

20

20

1 - Salas de aula

Hospital Vision e Academia UNIFACIG
A saúde é, ao mesmo tempo, uma necessidade fundamental do ser humano e,
segundo inúmeros estudos, um pré-requisito para o trabalho produtivo, sendo ainda um eixo
de criação e de difusão da tecnologia, constituindo-se um campo privilegiado para a
promoção do desenvolvimento. A relação entre saúde e desenvolvimento é uma via de mão
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dupla: o nível de saúde de uma população depende em grande medida de seu nível
socioeconômico, e a promoção da saúde contribui para elevar seu nível socioeconômico.
Alinhado a essa reflexão, o Centro Universitário UNIFACIG construiu o Hospital Vision.
O Hospital Vision é um centro de tratamento de doenças oftalmológicas destinado a atividades
de assistência hospitalar, excetuando-se pronto socorro e unidades para atendimento à
urgência. Oferece uma assistência intermediária entre a internação e o atendimento
ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e
terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo
de 12 horas, sendo, portanto, realizados em caráter eletivo. Entre os mais diversos
procedimentos cirúrgicos que serão realizados no Hospital Vision estão as cirurgias de:
catarata, pterígio, calázio, ectrópio e entrópio, blefaroplastia, epilação com laser argônio, além
da cirurgia refrativa que representa um grande avanço para nossa região em termos de
tratamento oftalmológico. Serão realizados também exames e cirurgias mais complexos,
envolvendo problemas de estrabismo, glaucoma e outras. Além desses procedimentos, os
mais diversos exames oculares poderão ser realizados no Hospital Vision que conta com
estrutura especialmente desenvolvida para oferecer além de atendimento qualificado, o
máximo de conforto, segurança e bem estar.

Figura 37: Hospital Vision, Academia e Espaço para Avaliação
Fonte: Arquivo Institucional
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INFRAESTRUTURA – Hospital Vision

Nº

ÁREA
(m²)

UTILIZAÇÃO
M

T

N

1 – Recepção informatizada, espera e registro

1

52,19

-

-

-

2 – Farmácia

2

20,6 / 7,02

2

2

2

3 – Salas administrativas

3

9,10

5

5

5

35,40

-

-

-

4 – Sala de exames
5 – Sala de Acolhimento

1

10

-

-

-

6 – Sanitários exclusivos para pacientes

2

9,50

-

-

-

7 – Área de preparo para pacientes

1

8,20

-

-

-

8 – Consultórios médicos equipados

3

17,27

-

-

-

9 – Sala de cirurgia refrativa devidamente equipada

1

28,20

-

-

-

10 – Sala de cirurgia

2

31,9 / 34,6

-

-

-

11 – Unidade de recuperação pós-anestésica

1

31,84

-

-

-

12 – Posto de enfermagem

1

6,85

-

-

-

13 – Apartamento para internação

3

11,70

-

-

-

14 – Sala de espera

1

6,20

-

-

-

15 – Sala para exame a laser

1

17,27

-

-

-

16 – Sala de aula

10

62,1

50

50

50

17 – Sala de Coordenação

4

8,12

4

4

4

18 – Academia

1

242,70

30

30

30

19 – Laboratório de Endodontia

1

70,10

25

25

25

20 – Laboratório Odontologia

1

78,19

25

25

25

21 – Laboratório de Técnica Cirúrgica

1

75,55

25

25

25

22 – Coffee Valley

1

309,37

200

200

200

Assim, enriquecendo ainda mais nossa instituição e visando elevar o nível
socioeconômico de nossa região, o Centro Universitário UNIFACIG está em fase de
finalização da construção do novo prédio da Instituição que abarca o Hospital Vision e a
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Academia do Centro Universitário UNIFACIG. Esta unidade contribuirá ainda mais para as
práticas e avaliações por habilidade e competência dos discentes de Medicina, Enfermagem,
Psicologia, Educação Física e demais cursos que usufruirão do que há de mais moderno em
infraestrutura e equipamentos.

Figura 38: Academia UNIFACIG
Fonte: Arquivo Institucional

A academia UNIFACIG é uma construção ampla e moderna, com ar condicionado e
uma vista privilegiada da cidade, possui 242,70m² e conta com os melhores aparelhos de
musculação e aeróbicos do mercado. Atende aos acadêmicos de Educação Física nas
atividades práticas curriculares e está aberta aos demais acadêmicos e funcionários do Centro
Universitário para realização de atividade física.

6.3. Infraestrutura Física do curso

6.3.1. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos

O gabinete da Coordenação do Curso de Pedagogia está instalado no Campus Alfa
Sul possui 13 m² e possui dimensionamento adequado e com todas as condições de
acessibilidade. O espaço viabiliza à Coordenação o desenvolvimento das atividades e ações
acadêmico-administrativas inerentes à sua função, de acordo com as atribuições constantes
no Regimento da Instituição. O espaço ainda permite o atendimento individual ou em grupos,
com total privacidade para os discentes, docentes ou sociedade civil. É equipado com mesa,
armário com chave, arquivo, computador com acesso à internet, impressora e telefone e
ventilador, além de atender às exigências necessárias quanto à limpeza, acústica, ventilação,
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iluminação e conservação, com comodidade necessária à atividade desenvolvida, além de
garantida a acessibilidade. Sendo assim, possui toda a infraestrutura mobiliária e tecnológica,
que permite o desenvolvimento das mais distintas atividades, dando à Coordenação
segurança no desenvolvimento de seu trabalho.

Sala de Coordenação do Curso de Pedagogia Ed. Michel Hannas
Descrição de Equipamentos e Estrutura

Quantidade

Mesa
Computador
Impressora
Telefone
Arquivo
Armário
Ventilador
Cadeiras

02
02
02
01
01
02
02
04

6.3.2. Salas de Professores

O Centro Universitário UNIFACIG possui em sua infraestrutura duas salas de
professores. Uma no prédio Michel Hannas, mais indicada para recepção de professores,
reuniões de NDE, aulas testes, reuniões com visitantes e com a direção da instituição.
Composta de sofás, mesa de centro para lanches e bancada com computadores.
A outra sala de professores está situada no edifício Aloísio Garcia com mesa grande
de 10 cadeiras, computadores de suporte para realização de atividades nos horários vagos e
discussões de estratégias de aulas. É dotada de escaninho para os docentes, poltronas para
relaxamento. Possui ponto digital para controle de presença.

6.3.3. Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral - TI

É disponibilizada sala de trabalho para professores em tempo integral, com 20m²,
equipada com mesas de trabalho, poltronas, mesa de centro, computadores com acesso à
internet, armário, impressora e telefone, com o objetivo de viabilizar ações acadêmicas, como
planejamento didático-pedagógico, atendem às necessidades institucionais, possuem
recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade
para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de
material e equipamentos pessoais, com segurança.
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6.3.4. Salas de Aula

Para atender ao curso de Pedagogia, o Campus Alfa Sul possui salas de aula
convencionais variando de 50,0 m² à 61,0 m², 1 sala convencional de 68,58 m² totalizando
1.120,00 m² divididas em três edifícios. Todos os espaços de aprendizagem (salas de aula)
apresentam data show, acesso à internet, quadro branco para uso de pincel, ar-condicionado
ou ventilador, iluminação adequada para seu uso, além da manutenção semestral de toda sua
infraestrutura e manutenção eventual quando solicitada.
Recentemente 5 destas salas receberam novos mobiliários didáticos, se tornando
salas de metodologias ativas dinâmicas. Nestas salas as carteiras são montadas em formato
hexagonal, permitindo maior interação entre os alunos e com isso maiores avanços na
aprendizagem, além de quadros para o desenvolvimento de trabalhos em equipe. Sendo
assim, atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando manutenção
periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação
adequados às atividades a serem desenvolvidas oportunizando o desenvolvimento das
competências e habilidades requeridas pelo curso de maneira inovadora e exitosa. Os
espaços de aprendizagem disponibilizados apresentam layout flexível (carteiras móveis) que
permite configurações espaciais que se adéquam às distintas situações de ensinoaprendizagem e à aplicação de metodologias ativas. Quando necessário, os docentes
também podem solicitar caixas de som, flipsharts, clicker, microfone e computador que são
disponibilizados pela instituição para complementar as ferramentas dos espaços de
aprendizagem. As salas de aula foram projetadas para prover comodidade, segurança e
acessibilidade adequada para o as distintas atividades de ensino-aprendizagem.

6.4. Laboratórios

6.4.1. Laboratórios de Informática Campus Coqueiro:

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 01 – Steve Jobs

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,4

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Windows 10

21

Windows

Home
Paga
Premium
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Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
21 Desktops. Sendo 4 Intel Core I7 3.4 Ghz. HD 500GB, 8GB RAM, 17 Intel Core I5 3.4 Ghz.
HD 500GB, 8GB RAM e 1 Intel Core I5 3.4 Ghz. HD 1TB, 4GB RAM teclado, mouse, monitor
19,5 (LED LCD), acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 02 – Mark Zuckerberg

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,2

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Microsoft Windows

16

Windows

XP
Professional Paga
2002

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
Sendo 11 Desktops Intel core I7 64 Bits e 500 Gb Set, 1 Intel Celerum CPU 1.80 Ghz XP 150
GB, 3 Intel Pentium 4 3,20 Ghz 320 GB Set e 1 Intel Core I7 64 Bits 500 Gb placa de rede,
teclado, mouse, monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet..
Capacidade: O laboratório suporta até 32 alunos sendo dois em cada computador e um
professor

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 03 – Bill Gates

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,2

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Microsoft Windows

24

Windows

XP
Professional Paga
2002

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
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Sendo 13 Desktops. Intel Petium Dual Core 2,6 Ghz 150 Gb Vostro 2205, 11 Celeron 3.0 Ghz
80 Gb Opitplex 320, placa de rede, teclado, mouse, monitor LCD 15 polegadas, acesso à
Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 46 alunos sendo dois em cada computador e um
professor

m2 por
estação

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 04 – Larry Page

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

21

Windows

XP
Linux

Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
24 Desktops: 11 máquinas - Intel Pentium Duo Core 2.60 Ghz 160 GB Vostro 220S, 2 GB RAM,
placa de rede, teclado, mouse, monitor LCD 15 polegadas (02 monitores de 19 polegadas),
acesso à Internet.
1 máquina - Pentium 4 CPU 3.20 GHz, Linux, 2 GB RAM, placa de rede, teclado, mouse, monitor
LCD 17 polegadas, acesso à Internet.
9 máquinas - Intel Aton CPU 1.60 GHz, Linux, 2 GB RAM, 320 GB placa de rede, teclado,
mouse, monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

6.4.2. Laboratórios de Informática Campus Alfa Sul:

Laboratório (nº e/ou nome)

Área (m2)

m2 por
estação

m2 por
aluno

Lab 01 - Edifício Aloísio Teixeira Garcia

36

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Versão
Home
Basic

Licenças
Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Intel(R) core(TM) I3-2120 4GB RAM HD 320GB Dell Vostro 260S, placa de
rede, teclado, mouse, monitor CRT 15 polegadas, acesso à Internet.
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Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 02 - Edifício Aloísio Teixeira Garcia

m2 por
estação

m2 por
aluno

36

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Home
Basic

Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Dell Vostro 260S, Processador Intel(R) core(TM) I5-3450S, HD 1 Tb, 4Gb de
RAM, placa de rede, teclado, mouse, monitor 17 polegadas e acesso à internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 01 - Edifício Michel Hannas

m2 por
estação

m2 por
aluno

73

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Home
Basic

Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Intel(R) core(TM) I5-4460, HD 40 GB, 8 GB RAM, 500Gb de HD, placa de rede,
teclado, mouse, monitor CRT 15 polegadas, acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

6.5. Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção de Equipamentos

A instituição está em constante processo de atualização tecnológica, tanto dos
softwares quanto dos hardwares instalados nos seus laboratórios e demais unidades. O
UNIFACIG tem, por objetivo, oferecer aos docentes e discentes o que há de mais moderno
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em termos de tecnologia na sua área de atuação. Os softwares disponíveis (sistema
operacional, browser, pacote de automação de escritório, linguagens de programação, entre
outros) são atualizados imediatamente após o teste por um técnico da instituição de uma nova
versão lançada. Os equipamentos novos adquiridos são sempre o “estado da arte” do setor,
sendo que os equipamentos existentes são atualizados à medida que são verificadas as
necessidades, visando obter um bom desempenho nas atividades acadêmicas. O UNIFACIG
é parceira do programa Microsoft IT Academy, que é uma completa solução educacional
tecnológica que conecta os estudantes, professores, empregadores e as comunidades locais
por meio de um modelo de aprendizado contínuo de desenvolvimento de habilidades
tecnológicas avançadas. Ele foi desenvolvido para preencher as lacunas entre a educação e
o mundo real, dando aos estudantes as habilidades de TI que eles precisam para serem bem
sucedidos nas carreiras no mercado de trabalho tecnológico de hoje e fornecendo recursos
de desenvolvimento profissional aos educadores.
O Microsoft IT Academy promove a capacitação aos alunos das habilidades
tecnológicas mais recentes, para que eles sejam bem sucedidos na vida acadêmica e
profissional. E além disto, o programa oferece ainda as Certificações Microsoft que ajudam
na empregabilidade. Entre os cursos oferecidos estão: Básico e Avançado de Word, Excel e
PowerPoint, além do uso do Windows.
Os planos de expansão, em relação ao número de máquinas, encontram-se vinculados
às demandas dos cursos e à abertura de novos cursos para atendimento de suas demandas.

6.6. Recursos Audiovisuais

Item

Observações

Quantidade

Data Show

Alfa Sul

22

Data Show

Coqueiro

29

Quadro Branco

Alfa Sul

67

Quadro Branco

Coqueiro

31

Televisor com sistema
Alfa Sul
de KTV
Televisor com sistema
Coqueiro
de KTV

01
01

Flip-charts

03

Leitor Kindle

06

Tablet

01

Câmeras

Contrato de convênio com Arca de Noé Vídeo para
02
locação sempre que necessário.
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6.7. Laboratórios Específicos

O curso de Licenciatura em Pedagogia desfruta de um laboratório didático de
pedagogia: a brinquedoteca, de área 84,3 m2, onde são realizadas aulas, práticas através da
utilização de jogos, brinquedos, brincadeiras, assim como confecção de materiais didáticos e
simulação de ambientes de ensino aprendizagens.
Tornar-se docente da Educação Infantil presume o domínio e conhecimento de
recursos didáticos diversos, ferramentas para atrair a atenção do aluno e tornar o ambiente e
processo de ensino/aprendizagem motivador e atraente. Também são imprescindíveis os
cuidados com a postura corporal, a impostação de voz, bem como os recursos didáticos e
tecnológicos.
A Coordenação do curso acompanha o desempenho das atividades realizadas na
Brinquedoteca, por meio da aplicação de questionários aos discentes, realizando avaliações
periódicas quanto às necessidades das demandas, serviços prestados e qualidade do
laboratório. Os resultados são utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento
da qualidade do atendimento e melhorias de futuras aulas e ainda, ações de correção. Além
disso, a CPA também realiza o acompanhamento do feedback dos alunos quanto ao
funcionamento do laboratório.

Figura 39: Turma 2019 de Pedagogia na Brinquedoteca UNIFACIG
Fonte: Arquivo Institucional.
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6.8 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário UNIFACIG, é um órgão
colegiado, de natureza técnica-científica, vinculado à Pró-reitoria de Ensino e Aprendizagem
sendo constituído nos termos da Resolução Nº 196, do Conselho Nacional de Saúde – CNS
do Ministério da Saúde – MS, expedida em 10/10/1996 e ora regido pela RESOLUÇÃO Nº
466 CNS, de 12 de dezembro de 2012 que aprovou as novas diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas, envolvendo seres humanos.
Ao CEP do UNIFACIG compete orientar, analisar, revisar, autorizar, acompanhar e
fiscalizar a realização das pesquisas que envolvem, direta ou indiretamente, seres humanos,
com base em princípios éticos, desempenhando papel consultivo e educativo na reflexão em
torno da ética na Ciência.
Os membros do CEP UNIFACIG, conforme regulamentação própria, têm total
independência de ação no exercício de suas funções no comitê, mantendo sob caráter
confidencial as informações recebidas.
O CEP do UNIFACIG encontra-se homologado, pertence à própria instituição e atende
também a outras instituições da região.

6.9 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)

O Centro Universitário UNIFACIG conta com Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) própria aprovada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA) no extrato do parecer nº 39, de 15 de Agosto de 2017 e publicado no Diário Oficial
da União Nº 157 de 17 de Agosto de 2017.
É um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que tem por
objetivo analisar, emitir parecer e expedir certificados à luz dos princípios éticos no uso de
animais em ensino e pesquisa. Dentro do escopo do CEUA, entende-se por utilização:
manipulação, captura, coleta, criação, experimentação (invasiva ou não invasiva), realização
de exames ou procedimentos cirúrgicos, ou qualquer outro tipo de intervenção que possa
causar estresse, dor, sofrimento, mutilação e/ou morte.
Antes de quaisquer atividades envolvendo animal, o pesquisador e/ou docente devem
submeter, em formulário próprio, ao CEUA-FACIG (conforme nomenclatura publicada). As
descrições das atividades a serem realizadas com o uso de animais devem apresentar a
justificativa de forma clara e objetiva, considerar o bem-estar animal, o uso mínimo de animais
como prevê a Resolução do CONCEA de 11 de março de 2013, e atender aos objetivos
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educacionais que não podem ser alcançados utilizando nenhuma outra prática que não inclua
o uso de animais.
O CEUA do Centro Universitário UNIFACIG encontra-se homologado, pertence à
própria instituição e atende também a outras instituições da região.
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7. BIBLIOTECA
7.1. Área Física e Forma de Acesso e Utilização
Considerada motivo de orgulho dos mantenedores, a Biblioteca do UNIFACIG –
Biblioteca Dr. Jorge Hannas – é considerada pelos seus usuários como uma das melhores do
município. Situada em uma área física de 181,10 m2 no Campus Ilha de Excelência e no
Campus Alfa Sul outro espaço com 349,9 m², é alvo de constantes investimentos, haja vista,
a atualidade de seu acervo aliado à política de atualização da IES. O investimento de maior
peso foi a obtenção da biblioteca virtual Minha Biblioteca que permite à comunidade do Centro
Universitário UNIFACIG acesso as mais atualizadas obras de diferentes áreas de
conhecimento que abrange todos os cursos ofertados pela instituição.
A biblioteca “Dr. Jorge Hannas” pode ser utilizada das 8:00h às 22:40h de segunda a
sexta-feira, e das 8:00h às 12:00h aos sábados. Todos os serviços da Biblioteca podem ser
acessados on-line pelo sistema “Meu Pergamum”. Cada pessoa pode realizar empréstimo de
três livros de uma só vez. A devolução fora do prazo acarreta em multa diária, por cada
exemplar em atraso. Os periódicos não são emprestados.

Figura 40: Imagem da Biblioteca Campus Alfa Sul
Fonte: Arquivo Institucional
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Figura 41: Imagem da Biblioteca Ilha de Excelência
Fonte: Arquivo Institucional

A biblioteca possui leitores digitais Kindle para empréstimo aos alunos. Os leitores
digitais se tornaram populares após seu lançamento pela livraria Amazon Books, fabricante
do Kindle. Os leitores digitais adquiridos pelo UNIFACIG possuem tela de 6" e podem
armazenar 1.400 livros cada um. A bateria permite a leitura durante um mês seguido, sem
necessidade de recarga.
A Biblioteca do UNIFACIG tem como objetivos principais:
I.

Ampliar o acervo nas áreas do conhecimento, para melhor atender aos seus usuários;

II.

Manter um ambiente que favoreça a formação e o desenvolvimento de hábitos de
leitura e pesquisa;

III.

Apoiar o corpo docente e discente, através da disponibilidade do material necessário
à implementação de suas atividades e pesquisas acadêmicas;

IV.

Colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de recursos, quanto à
complementação do ensino-aprendizagem, dentro dos princípios exigidos pela
moderna pedagogia;

V.

Proporcionar aos usuários constante atualização de conhecimentos, em todas as
áreas do saber;

VI.

Informar aos usuários sobre sua importância e como utilizar a Biblioteca, haja vista ser
uma fonte de informações;

VII.

Integrar-se com outras bibliotecas, proporcionando intercâmbios culturais, recreativos
e de informações;

VIII.

Propiciar a integração com a comunidade local, oportunizando a leitura, cultura e a
pesquisa através das ações de extensão;
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IX.

Propiciar suportes bibliográficos e não bibliográficos à pesquisa informacional e
científica.

7.2. Política de atualização da Biblioteca e Composição do Acervo
O

UNIFACIG

tem,

no

Campus

Ilha

de

Excelência

uma

biblioteca

de,

aproximadamente, 181, 10 m² e no Campus Alfa Sul outro espaço para a biblioteca com 349,9
m². O espaço é dividido em área para leitura, estudos individuais e em grupo, estantes para
exposição de periódicos, estante para apresentação de novas aquisições, balcão para
empréstimo/devolução e atendimento e sala de Catalogação.
A Biblioteca agrega os acervos de todos os cursos superiores da instituição. Todo o
acervo encontra-se a disposição de alunos, professores, funcionários e comunidade e pode
ser consultada pela Internet por meio do site da instituição.
A estruturação do acervo busca:
I.

suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação do
UNIFACIG;

II.

dar apoio aos programas de pesquisa e extensão do UNIFACIG; incluindo publicações
da própria Instituição.

Atualmente, a biblioteca possui um acervo que agrega as áreas de conhecimento dos
cursos ofertados pela IES, dentro de uma perspectiva de estimular a pesquisa interdisciplinar.
Os livros utilizados pelos cursos já implantados encontram-se disponíveis na Biblioteca dentro
dos padrões exigidos pelo Ministério da Educação (MEC), considerando a bibliografia indicada
pelos projetos pedagógicos dos cursos.
Com relação aos jornais e revistas a biblioteca mantém a assinatura dos principais
títulos de circulação nacional, estadual e regional que possuem entrega na cidade.
Os periódicos específicos, a cada semestre, por indicação das coordenações de curso,
são feitas assinaturas e renovações necessárias. É observado na seleção dos periódicos a
serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior).
As obras clássicas, dicionários e enciclopédias são adquiridas por meio de solicitação
das coordenações de curso. A seleção das obras é realizada de acordo com os conteúdos
ministrados pelo curso.
As mídias digitais (vídeos, DVDs CDs, CD-ROOMS) são adquiridos obedecendo a
proposta dos projetos pedagógicos e indicados pelos coordenadores. São adquiridos quando
comprovada a necessidade de tais recursos para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e
extensão dentro das seguintes condições: quando os equipamentos necessários

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

162

para sua utilização existirem na Biblioteca ou estiverem em vias de serem adquiridos; quando
a adequação do formato físico ao conteúdo do material.

7.3. Dados Gerais do Acervo das Bibliotecas

QUANTIDADE
ÁREAS DO CONHECIMENTO
Títulos

Exemplares

Periódicos

2.118

5.781

39

2. Ciências Biológicas

318

884

6

3. Engenharias

393

2.047

18

4. Ciências da Saúde

1.177

4.110

24

5. Ciências Agrárias

226

1.208

24

6. Ciências Sociais Aplicadas

4.744

18.077

157

7. Ciências Humanas

1.890

4.538

50

8. Linguística, Letras e Artes

4.115

6.926

16

Total

14.981

43.571

336

1.Ciências Exatas e da Terra

Fonte: Biblioteca (2022).

7.4. Acessibilidade dos Serviços

Acompanhando as tendências mundiais, o UNIFACIG firmou parceria com o Grupo A,
implantando a biblioteca virtual. O Grupo A é um dos principais grupos editoriais do Brasil,
reunindo em seu catálogo mais de 2.500 títulos, congregando obras de selos como Artmed,
Bookman, Pensa Tekne, Artes Médicas e da McGraw-Hill.as tendências mundiais, o
UNIFACIG firmou parceria com diferentes empresas para implantar a biblioteca virtual.
Esta plataforma dispõe de vários recursos para a consulta e interação com os
conteúdos, tais como:
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•

Mecanismo de busca intuitivo, apresentando os resultados em ordem hierárquica de
importância do termo;

•

Possibilidade de integração com o Sistema de Gestão de Acervo através de
metadados no formato Marc 21;

•

Acesso multiusuários, ou seja, vários usuários podem consultar um título ao mesmo
tempo;

•

Mobilidade e praticidade: acesso via PC, tablet e smartphone a qualquer hora e lugar;

•

Leitura confortável em tela cheia;

•

Opções de copiar, colar e imprimir partes dos textos;

•

Página impressa com cabeçalho com termo de copyright;

•

Marcação de realces em partes selecionadas pelo usuário, com diferentes opções de
cor;

•

Cada usuário pode fazer anotações em determinadas partes do livro e compartilhar
com seus colegas e professores;

•

Cada usuário possui uma conta individual no sistema, preservando suas marcações,
anotações e localização dentro do livro;

•

Citação automática;

•

O usuário dispõe de link que referencia suas citações diretas;

•

Sumário indexado com link direto para o capítulo desejado;

•

Localizador pelo número da página e paginação igual ao livro impresso para facilitar a
indicação de leitura;

•

É possível também ocultar o sumário para aumentar a área de leitura do livro.
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Anexo I: Quantitativo de discentes
Ato autorizativo do Curso de Pedagogia do UNIFACIG: (Portaria MEC 211 de 27/03/2014, D.O.U. em 28/03/2014)
Quantitativo de discentes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingressantes

22

0

16

19

0

0

0

matriculados

22

19

35

44

30

28

15

Concluintes

0

0

0

13

0

9

0

Estrangeiros

0

0

0

0

0

0

0

matriculados em estágio supervisionado

0

0

13

13

12

11

15

matriculados em trabalho de conclusão de curso

0

0

0

13

0

9

0

em projetos de pesquisa (por ano)

0

0

0

21

21

9

0

em projetos de extensão (por ano)

7

9

4

8

6

6

5

em Programas Internos de financiamento

0

0

0

0

0

0

0

em Programas externos de financiamento - FIES

5

4

5

5

1

1

0

em Programas externos de financiamento - PROUNI

8

8

11

16

8

8

5

no Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados(MARCA)

0

0

0

0

0

0

0

no Ciências sem Fronteiras

0

0

0

0

0

0

0

em Programa de Educação Tutorial(PET)

0

0

0

0

0

0

0

no Pró-Saúde

0

0

0

0

0

0

0

165

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência(PIBID)

0

0

21

21

21

0

0

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Ciência(PIBIC)

0

0

0

0

0

0

0

Programa Institucional de Bolsas de Extensão(PIBEX)

0

0

0

0

0

0

0

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico (PIBIT)

0

0

0

0

0

0

0

Bolsas Setoriais

0

0

0

0

0

0

0

PIBIC Ações Afirmativas

0

0

0

0

0

0

0

Bolsa de Iniciação Científica (IC)

0

0

1

3

2

0

0

Bolsas de Balcão do CNPq

0

0

21

21

21

0

0

Programa de Extensão Universitária (ProExt)

0

0

0

0

0

0

0

Bolsas de Monitoria

0

0

0

0

0

0

0
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Anexo II: Regulamento de Atividades Práticas Supervisionadas
Art. 1º O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas
Supervisionadas – APS, do Centro Universitário UNIFACIG, obedecendo ao disposto na Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 261/2006, e na Resolução
CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007.

Art. 2º As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas
programadas em Plano de Ensino, desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação
pelo docente e realizadas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às
atividades presenciais.

Art. 3º As APS estão fundamentadas na interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e
transversalidade, propiciando, a saber: (i) o desenvolvimento da autonomia discente; (ii) o
estímulo a corresponsabilidade do discente pelo aprendizado efetivo; (iii) a capacidade de
aprender a aprender e (iv) a emancipação intelectual, favorecendo o desenvolvimento das
competências e habilidades inerentes às especificidades e perfil dos egressos dos cursos de
ensino superior do UNIFACIG, suplantando a concepção de que a formação do discente
limita-se ao espaço físico da sala de aula e à presença docente. Para efeito deste
regulamento, a atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo compreenderá Aulas
Teóricas e Práticas e as Atividades Práticas Supervisionadas – APS.

§ 1º. Aulas Teóricas e Práticas: as aulas acontecerão por meio de preleções e aulas
expositivas e práticas cuja ação docente deverá pautar-se entre outras, nas metodologias
ativas de aprendizagem em sala de aula.

§ 2º. Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são consideradas:
a) Estudo de caso;
b) Estudos dirigidos;
c) Pesquisa bibliográfica;
d) Atividades em biblioteca;
e) Realização de experimentos;
f) Trabalhos individuais e em grupo;
g) Atividades de campo;
h) Práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas;
i) Estudos para aprofundamento de conceitos e/ou procedimentos;
j) Leitura de livros, produções científicas;
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k) Palestras educativas;
l) Análise de filmes;
m) Prática Laboratorial;
n) Cursos online ligados à disciplina lecionada, bem com à sua transversalidade,
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.

Art. 4º Observando o disposto no Art. 3º da Resolução CNE nº 03/07, a carga horária de
integralização dos cursos superiores no UNIFACIG é mensurada em horas (60 minutos), de
atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, sendo cinquenta (50) minutos de Aulas
Teóricas e Práticas e dez (10) minutos de Atividades Acadêmicas Supervisionadas (APS),
extrassala.

Art. 5º As APS constituem parte da carga horária dos componentes curriculares às quais se
vinculam, limitando-se ao percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária das disciplinas.

Art. 6º As APS e seus respectivos modelos e metodologias devem ser descritas no Plano de
Aprendizagem dos componentes curriculares, e cabe à Coordenadoria de Curso aprová-las.

Art. 7º Cabe aos docentes responsáveis pelas APS orientar, supervisionar, avaliar e registrar
o desempenho do discente, bem como o compromisso e aprendizado do mesmo.

Art. 8º Cumpre a Coordenadoria de Curso acompanhar o registro das APS executadas pelo
docente semestralmente e o envio das mesmas via sistema acadêmico.

Art. 9º A não realização das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) resultará em nota 0,0
(zero) caso sejam avaliadas por nota e o lançamento das respectivas faltas em diário de
classe.

Art. 10º Os cursos de graduação do Centro Universitário UNIFACIG para efeito de
integralização se contabilizam pela carga horária em hora/relógio, estabelecida por legislação,
por meio de Aulas Teóricas e Práticas e das Atividades Práticas Supervisionadas - APS,
caracterizando de forma objetiva e obrigatória, o Trabalho Discente Efetivo.

Art. 11 As APS estão previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos atendendo a legislação
vigente.
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Art. 12 As APS não são acrescidas na carga horária do docente e não são realizadas nos
horários das atividades presenciais, visto que são atividades acadêmicas desenvolvidas pelos
discentes em horários diferentes daqueles destinados às atividades presenciais.

Art. 13 As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas
pelos docentes.

Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do respectivo curso.

Carga horária da
disciplina (em
horas)
40
60
80
100
120

Número mínimo
de aulas
presenciais
lançadas no
semestre (50 min.)
40
60
80
100
120

Número de APS
lançadas no
semestre (50 min.)

Número total de
lançamentos nos
diários (50 min.)

08
12
16
20
24

48
72
96
120
144

Tabela 1 - Número de aulas e de APS a serem lançadas conforme carga horária da disciplina
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Anexo III: Regulamento de Estágio
Título I – Estágio Curricular
Capítulo I
Das Disposições Iniciais
Art. 1o – O Estágio Curricular é um componente teórico-prático da formação acadêmica e não
se constitui trabalho profissional, mas procedimento pedagógico-didático do curso de
Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário UNIFACIG, conforme o Regimento em
vigor.

Art. 2º - Para a realização do estágio supervisionado é necessária a celebração de termo de
compromisso entre a parte concedente do estágio, a instituição formadora e o estagiário,
conforme Lei nº11.788/2008. Sendo a instituição formadora conveniada ao Centro
Universitário UNIFACIG.

Art. 3º - As atividades do Estágio Supervisionado curricular deverão ser desenvolvidas em
horário diferente do horário acadêmico no qual o discente esteja matriculado.
Capítulo II
Dos Objetivos
Art. 4o – Os objetivos do Estágio Curricular são:
I – Oportunizar o conhecimento do ensino para exercer a docência na Educação
Infantil, Ensino fundamental I, EJA; exercer a gestão escolar; trabalhos educacionais em
espaços educativos não formais.
II – Analisar as relações e interações existentes no cotidiano escolar, referentes ao
processo ensino/aprendizagem para Educação Infantil;
III - Favorecer uma fundamentação da prática realizada.
Capítulo III
Da Caracterização
Art. 5o - O Estágio Curricular do Curso de Pedagogia - Licenciatura possui 400 horas,
desdobradas em 120 horas para o Estágio Curricular em Pedagogia, para a Educação Infantil;
120 horas para o Estágio Curricular em Pedagogia, para os Anos Inicias; 50 horas para o
Estágio Curricular em Pedagogia, para Espaços Não Escolares; 60 horas para o Estágio
Curricular em Pedagogia, para a Educação de Jovens e Adultos; 50 horas para o Estágio
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Curricular em Pedagogia, para a Gestão Escolar. A distribuição das respectivas cargas
horárias, em períodos, consta na Matriz Curricular do curso.
Art. 6o - O Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia obedece aos princípios gerais e
de organização, a seguir:
I - As atividades de estágio distribuem-se por 3 (três) semestres consecutivos, a saber, o
6º, 7º, e o 8º períodos de formação;
II - Organizam-se a partir dos componentes curriculares Estágio Supervisionado I –
Educação Infantil; Estágio Supervisionado I – Anos Iniciais; Estágio Supervisionado II –
Educação Infantil; Estágio Supervisionado II – Anos Iniciais; Estágio Supervisionado em
Espaços Não Escolares; Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos; Estágio
Supervisionado em Gestão Escolar.
III - Caracteriza-se pelo desenvolvimento de: atividades relacionadas à docência em
instituições municipais, públicas ou privadas de ensino, ou em outros ambientes educativos e
em espaços não escolares, assim como desenvolvimento e participação em projetos ou
atividades de extensão correlatas à área educacional, por meio de convênio estabelecido
entre o Centro Universitário UNIFACIG e a instituição formadora;
IV - O estágio poderá assumir a forma de projetos ou atividades de extensão da área
educacional, mediante a participação do estudante em ações e projetos de interesse social.

Capítulo IV
Estágio Supervisionado
Educação Infantil
Art. 7º - As atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado na Educação Infantil
compreende as ações vinculadas a projetos de estágio de caráter educacional, para creches
e para o pré-escolar, organizados pela Supervisão de Estágio do UNIFACIG.
Parágrafo Único - As seguintes atividades discentes serão consideradas como pertinentes
ao Estágio Supervisionado na Educação Infantil:
I - Aulas observadas e ministradas na Educação Infantil da Educação Básica;
II - Desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos de caráter
educacional, para a Educação Infantil da Educação Básica organizados pela Supervisão de
Estágio.

Art. 8º - A carga horária do Estágio Supervisionado na Educação Infantil são 120 horas,
distribuídas em 60h no 6º período e 60h no 7º período do curso de Pedagogia.
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Art. 9o - O Plano de Estágio e o Relatório das Atividades de Estágio constituem parte da
reflexão pedagógica do acadêmico em formação e devem ser elaborados pelo estagiário em
todas as modalidades dos estágios supervisionados.
Art. 10o - O Plano de Estágio constitui-se em:
I - Documento que deve ser elaborado em formulário próprio (disponibilizado pela
Supervisão de Estágio) pelo discente em conjunto com o professor orientador, no qual devem
ficar evidenciados os objetivos a serem alcançados e a discriminação das atividades a serem
desenvolvidas;
II – A finalidade do Plano de Estágio é orientar o estagiário no desenvolvimento de seu
trabalho, bem como servir de instrumento de acompanhamento, controle e avaliação para o
professor orientador;
III – O Plano de Estágio deve ser apresentado no início das atividades do Estágio
Supervisionado em data estipulada e divulgada pela Supervisão de Estágio.
Art. 11o - O Relatório das Atividades de Estágio constitui-se em:
I - Documento que deve ser elaborado em formulário próprio (disponibilizado pela
Supervisão de Estágio) pelo discente em conjunto com o professor orientador;
II – A finalidade do Relatório de Estágio é registrar o desenvolvimento das atividades
de estágio realizadas, contendo sua descrição, discussão e resultados;
III – O Relatório das Atividades de Estágio deve ser apresentado no final das atividades
de cada Estágio Supervisionado, em forma de Portfólio Final, em data estipulada e divulgada
pela Supervisão de Estágio.

Capítulo V
Estágio Supervisionado
Anos Iniciais
Art. 12o – As atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais devem
associar a teoria com a prática em sala de aula, de forma a desenvolver no futuro licenciado
modos de ação que lhes permitam um desenvolvimento adequado de sua prática educativa.
Parágrafo Único - As seguintes atividades discentes serão consideradas como pertinentes
ao Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais:
I – Aulas ministradas nos Anos Iniciais Ensino Fundamental I da Educação Básica;
II – Desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos de caráter
educacional, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental I da Educação Básica organizados
pela Supervisão de Estágio.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

172
Art. 13º – A carga horária do Estágio Supervisionado nos Anos Inicias são 120 horas,
distribuídas em 60h no 6º período e 60h no 7º período do curso de Pedagogia.
Capítulo VI
Estágio Supervisionado
Espaços Não Escolares
Art. 14o – As atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado em Espaços Não Escolares
são em diferentes espaços educacionais não formal e espaços sociais, de forma a
desenvolver no futuro licenciado modos de ação que lhe permitam um desenvolvimento
adequado de sua prática educativa fora do ambiente da sala de aula.
Parágrafo Único - As seguintes atividades discentes serão consideradas como pertinentes
ao Estágio Supervisionado em Espaços Não Escolares:
I - Aulas e/ou palestras ministradas em diferentes ambientes educacionais não formal
ou em espaços não escolares, como espaços sociais;
II - Desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos de caráter
educacional, para o diferentes ambientes educacionais não formais, organizados pela
Supervisão de Estágio.

Art. 15º– A carga horária do Estágio Supervisionado em Espaços Não Escolares será de 50
horas, no 8º período do Curso de Pedagogia.

Capítulo VII
Estágio Supervisionado
EJA
Art. 16o - As atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado em EJA são atividades
específicas para a educação de jovens e adultos, de forma a desenvolver no futuro licenciado
modos de ação que lhe permitam um desenvolvimento adequado de sua prática educativa
para educação de jovens e adultos.
Parágrafo Único - As seguintes atividades discentes serão consideradas como pertinentes
ao Estágio Supervisionado em EJA:
I - Aulas observadas e ministradas para a EJA;
II -Desenvolvimento de atividades pedagógicas vinculadas a projetos de caráter
educacional, para a EJA, organizados pela Supervisão de Estágio.

Art. 17º– A carga horária do Estágio Supervisionado em EJA são de 60 horas, no 8º período
do Curso de Pedagogia.
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Capítulo VIII
Estágio Supervisionado
Gestão Escolar
Art. 18o – As atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado em Gestão Escolar são
atividades específicas para a gestão escolar, de forma a desenvolver no futuro licenciado
modos de ação que lhe permitam um desenvolvimento adequado de sua prática educativa
para gestão escolar.
Parágrafo Único - As seguintes atividades discentes serão consideradas como pertinentes
ao Estágio Supervisionado em gestão escolar:
I – Análise da rotina da direção da escola;
II – Participação em reuniões de gestão escolar e projetos de intervenção na escola
e/ou comunidade escolar, desenvolvidos pela Supervisão de Estágio.

Art. 19º– A carga horária do Estágio Supervisionado em Gestão Escolar são de 60 horas, no
8º período Curso de Pedagogia.
Capítulo IX
Do Professor Orientador de Estágio
Art.20o - A Supervisão do Estágio Curricular do Curso Pedagogia - Licenciatura é realizada
pela coordenação do curso de Pedagogia juntamente com o professor orientador de estágio
da instituição escolar.

Capítulo X
Do Procedimento
Art. 21o - Deverá ser firmado convênio entre o UNIFACIG e a instituição de ensino onde o
estágio será realizado.
Art. 22o - O estagiário deve contar, no local de estágio, com a colaboração e supervisão de
profissionais experientes de sua mesma área de formação.

Capítulo XI
Das Atribuições
Art. 23º - Ao estagiário compete:
I – Desenvolver o programa de atividades proposto pela supervisão de estágio;
II – Obedecer ao regulamento interno da entidade onde será realizado o estágio e às
orientações do professor da instituição escolar;
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III – Cumprir as exigências estabelecidas pelas normas de estágio e horários
previamente combinados;
IV – Elaborar e entregar nos prazos previstos, o Relatório das Atividades de estágio.

Art. 24º - À Supervisão de Estágio compete:
I - Estabelecer o regulamento de estágio curricular, assim como o programa das
atividades e ações de estágio e monitorar o desenvolvimento destes;
II - Contatar e firmar convênio entre o UNIFACIG e a(s) instituição (ões) de ensino de
interesse para a realização do Estágio Curricular;
III - Identificar no campo de estágio um professor orientador para o estagiário;
IV - Avaliar e dar o parecer dos pedidos oficiais de desligamento ou dispensa do
estágio curricular.
V - Organizar e arquivar, nos prazos previstos, os relatórios de atividades
desenvolvidas pelo estagiário.
Capítulo XII
Da Avaliação
Art. 25º - O aluno será avaliado individualmente em todas as modalidades de estágio
supervisado do curso de Pedagogia, pelo supervisor de estágio do UNIFACIG e pelo professor
orientador de estágio da instituição escolar.

Art. 26º - São critérios básicos para a avaliação do Estágio Supervisionado:
I - A frequência será observada no comparecimento do aluno para a realização do
estágio;
II - Desenvolvimento das atividades e ações do estágio e entrega dos Relatórios das
Atividades de estágio.

Art. 27º - Será aprovado no Estágio Supervisionado o discente que cumprir toda carga horária
do estágio supervisionado matriculado; ter apresentado seu respectivo Relatório da Atividade
de estágio e ser considerado APTO pela supervisão de Estágio.

Capítulo XIII
Do Desligamento do Estágio
Art. 28º - O desligamento do estagiário ocorrerá:
I – Automaticamente ao término do período de estágio;
II – Em caso de desistência de matrícula no curso de Licenciatura em Pedagogia;
III – A pedido do estagiário;
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IV - Por falta grave cometida no local de estágio, a ser julgada, conjuntamente, pelo
supervisor de estágio e professor orientador da instituição escolar.
Capítulo XIV
Da Dispensa do Estágio
Art. 30º - O estagiário, matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado, que exercer a
atividade docente regular na Educação Básica poderá ter a redução da carga horária do
Estágio Curricular Supervisionado, em até o máximo de 50 (cinquenta) horas.
§1º Para usufruir do previsto no caput deste artigo, o estagiário precisa exercer a
docência há pelo menos 01 (um) ano em disciplinas relacionadas ao curso-objeto de sua
formação e comprová-la por meio de documentos oficiais.
§2º A Supervisão de estágio analisará os documentos de pedido de dispensa de horas
do estágio.

Capítulo XV
Das Disposições Finais
Art. 31º - Os casos omissos referentes a este Regulamento serão resolvidos pela Supervisão
de Estágio.

.
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Anexo IV: Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso
Título I – Trabalho de Conclusão de Curso

Capítulo I
Das Disposições Iniciais
Art. 1o – O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como condição necessária para a
integralização dos cursos ofertados pelo Centro Universitário UNIFACIG, conforme o
Regimento em vigor.

Art. 2º - A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso será organizada em semestres letivos,
conforme o disposto no Projeto Pedagógico de cada curso e no presente regulamento.
Parágrafo Único – Especificamente os discentes matriculados no curso de Medicina, a partir
do oitavo período, deverão preencher requerimento na Secretaria Acadêmica solicitando a
matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 3o - A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso cabe ao Coordenador do curso.

Capítulo II
Dos Objetivos
Art. 4o - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivos:
I – estimular o espírito investigativo, a pesquisa e o fazer ciência;
II - contribuir para a construção do conhecimento buscando instrumentalizar os alunos para
cursar uma pós-graduação;
III – garantir o entendimento da relação complementar que se estabelece entre os núcleos de
fundamentação e a prática, para que não sejam apreendidos de forma autônoma ou
subsequente, mas expressando níveis diferenciados de apreensão da realidade social e
profissional do discente; e
IV - buscar o entendimento da formação profissional a partir de uma concepção de ensino e
aprendizagem.

Capítulo III
Da Caracterização
Art. 5o - O Trabalho de Conclusão de Curso, produção individual, consiste no desenvolvimento
de uma pesquisa científica que comprove a capacitação técnico-científica do discente no nível
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de graduação, sobre determinado tema de interesse do Curso. O tema proposto deverá estar
relacionado ao curso.
Art. 6o - O Trabalho de Conclusão de Curso concentra carga horária específica conforme o
Projeto Político Pedagógico de cada curso.

Capítulo IV
Da Orientação

Art. 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser orientado por professor do Centro
Universitário UNIFACIG, com titulação mínima de especialista.
Art. 8º - A orientação deve abranger as seguintes atividades:
I

- Discussão e escolha do tema;

II - Elaboração da proposta de trabalho;
III - Acompanhamento e avaliação no desenvolvimento das atividades;
IV - Orientação para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso;
V - Acompanhamento dos procedimentos para defesa do Trabalho de Conclusão do
Curso; e
VI - Conferência, validação e envio do Trabalho de Conclusão de Curso para o
Repositório Institucional.
Art. 9º - São atribuições do professor orientador:
I.

Avaliar a viabilidade da proposta de trabalho ponderando sobre a relevância do tema
e condições de operacionalização;

II.

Orientar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de forma sistemática, indicando
fontes bibliográficas, estatísticas e outros instrumentos de coleta de dados;

III.

Orientar todos os aspectos do trabalho, desde os elementos relacionados ao
conteúdo, até os relativos às normas técnicas de apresentação e redação do texto;

IV.

Informar ao Coordenador de Curso toda e qualquer irregularidade durante a execução
das atividades, com o propósito de preservar a eficiência do Trabalho de Conclusão
de Curso;

V.

Estimular o aluno a participar e apresentar os resultados de seu trabalho nos eventos
científicos do UNIFACIG, em outros eventos técnico-científicos, a publicá-los em
periódicos científicos, bem como submetê-los a entidades que promovam a premiação
de trabalhos em nível de graduação.

Art. 10º - As situações de dificuldades na relação orientador/orientando que indicarem
necessidade de alterações no processo de orientação deverão ser comunicadas, por escrito,
pelo professor orientador à Coordenação de Curso.
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Capítulo V
Das Obrigações do Orientando

Art. 11 - Caberá ao orientando:
I.

Escolher o tema e apresentar a proposta de trabalho ao orientador para sua
apreciação e aprovação;

II.

Verificar junto ao orientador designado a necessidade de submissão da proposta do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que aborde pesquisa com seres humanos ao
Comitê de Ética em Pesquisa do UNIFACIG (CEP), conforme Resolução Nº 466 de
2012 e 510 de 07 de Abril de 2016, via Plataforma Brasil atentando-se para as datas
das reuniões que são publicadas na página da Instituição na aba do Comitê de Ética
em Pesquisa do UNIFACIG;

III.

Havendo a necessidade do Parecer do CEP, o orientando deverá enviar, via Sistema
Acadêmico, o Parecer final do CEP (constando a aprovação), para prosseguimento da
pesquisa;

IV.

Desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso levantando dados e a bibliografia
necessária à sua elaboração;

V.

Redigir as versões e o texto final do trabalho, seguindo as orientações e normas
estabelecidas;

VI.

Apresentar os resultados parciais de sua produção e eventuais revisões quando
solicitadas pelo orientador;

VII.

Submeter à versão final do texto à análise do professor orientador, antes do prazo
estabelecido para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso.

Art. 12 - As situações de dificuldades na relação orientando/orientador que indicarem
necessidade de alterações no processo de orientação deverão ser comunicadas, por escrito,
pelo aluno à Coordenação de Curso.

CAPÍTULO VI
Do Trabalho de Conclusão de Curso

Art. 13 - O Trabalho de Conclusão de Curso será elaborado pelo aluno sob a supervisão do
orientador, e deverá abordar tópico específico de conhecimentos relativos às atividades de
pesquisa sobre o tema escolhido, em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
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Art. 14 - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado de forma escrita
(apresentação textual da pesquisa desenvolvida) e oral (banner) (defendido publicamente
perante uma Banca Examinadora), na data marcada pela Coordenação do Curso, onde o
discente será avaliado.
Parágrafo Único – O tempo de apresentação oral do TCC será distribuído da seguinte forma:
aluno (15 minutos para apresentação), banca examinadora (10 minutos para comentários e/ou
arguição), orientador (05 minutos para leitura da ata e da avaliação emitida pela banca).

CAPÍTULO VII
Dos Prazos
Art. 15 - O aluno e o professor orientador deverão cumprir os prazos estabelecidos em
calendário específico e publicado na página da Instituição.

CAPÍTULO VIII
Da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso

Art. 16 - A defesa do TCC é pública, feita perante Banca Examinadora composta pelo
professor orientador e mais 2 (dois) membros, indicados pelo coordenador.
Art. 17 - Cada membro da Banca Examinadora receberá do coordenador uma das vias do
Trabalho de Conclusão de Curso para análise.
Parágrafo Único - A data de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será marcada pela
coordenação do curso e avisada aos demais membros da Banca Examinadora e ao discente
a ser avaliado.
Art. 18 - Cada membro da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso avaliará
o trabalho e emitirá uma nota de 0,0 a 60,0 (zero a sessenta) após o término da Defesa do
Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 19 - O resultado final da banca examinadora (em decisão unânime), média da nota dos
três (03) membros da banca, será lavrado em ata assinada pelos membros da banca.
Art. 20 - Os componentes da banca examinadora receberão certificados de participação.

CAPÍTULO IX
Da Avaliação

Art. 21 - O mérito do Trabalho de Conclusão de Curso caberá ao professor orientador e à
Banca Examinadora que emitirá parecer aprovado, aprovado com correções ou reprovado.
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Art. 22 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será de 40,0 pontos relativos ao
desenvolvimento do trabalho ao longo do semestre, sob a orientação do professor designado,
cujas notas serão computadas no Relatório de Desempenho de cada discente, e 60,0 pontos
da banca examinadora, cujas notas serão registradas em planilha própria, que abrangerá:
I.

Conteúdo do trabalho (50 pontos): qualidade e consistência do conteúdo,
fundamentação teórica, procedimentos utilizados e alcance dos objetivos propostos,
unidade e coerência das ideias apresentadas;

II.

Apresentação oral (10 pontos): exposição das ideias essenciais, capacidade de
síntese, domínio e clareza na exposição.

Art. 23 – Para ter o direito à defesa do trabalho perante a banca examinadora o discente
deverá ter obtido no mínimo 60% da nota na primeira etapa realizada sob acompanhamento
do professor orientador, ou seja, no mínimo 24 pontos nesta etapa.
Art. 24 – O discente que obtiver nota final igual ou superior a 60% no Trabalho de Conclusão
de Curso, será aprovado.
Parágrafo Único – Para os alunos do curso de Administração com certificação da FGV a nota
para aprovação será igual ou superior a 70%.

Art. 25 - O aluno que não entregar ao orientador o Trabalho de Conclusão de Curso com as
devidas correções num prazo máximo de 30 (trinta) dias após a sua apresentação estará
automaticamente impedido de concluir o curso, até que se cumpra essa exigência.
Art. 26 - O discente reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso deverá refazer e
reapresentar o trabalho conforme prazo estipulado pela Banca Examinadora.

CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais

Art. 27 - O discente aprovado deverá encaminhar para o seu orientador, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a versão final para que o orientador, depois de lido, encaminhar para o
Coordenador de seu Curso para que este envie ao Bibliotecário para a postagem do trabalho
no Repositório Institucional.
Art. 28 - Os casos omissos e o não cumprimento das normas de funcionamento, pelos alunos
e orientadores, serão resolvidos pelo Colegiado do Curso do Centro Universitário UNIFACIG.
Parágrafo Único – Os casos de plágio serão tratados conforme a legislação e o discente,
comprovado o plágio (conceitual ou textual), será reprovado e poderá responder judicialmente
conforme a legislação brasileira.
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Anexo V: Regulamento de Atividades Complementares
As atividades complementares visam flexibilizar as matrizes curriculares, bem como
enriquecer os conteúdos programáticos ministrados em sala de aula, em virtude da
necessidade de acompanhar a dinamicidade contextual que produz, aceleradamente,
informações novas. Todos os cursos propiciam aos alunos a possibilidade de ampliação do
seu conhecimento em diferentes óticas, por meio de atividades complementares
diversificadas, devidamente regulamentadas e com tabelas de pontuação hora/atividade
específicas por curso.
A Coordenação do curso é responsável pela análise das formas de aproveitamento e
controle dessas atividades.
No eixo de atividades relativas ao ensino, estão contempladas as pertinentes ao
comparecimento as apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso; estágio não
obrigatório; atividades extraclasse; assistência ou participação em eventos ligados à formação
profissional pretendia.
No eixo relativo às atividades vinculadas à pesquisa são consideradas: elaboração e
apresentação de trabalhos em congressos, encontros e simpósios, bem como elaboração de
artigos.
As atividades referentes à extensão envolvem: participação em eventos científicos;
cursos de extensão e treinamentos, bem como cursos virtuais e cursos instrumentais.
Ao término do semestre destinado à apresentação das atividades complementares, no
prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente deve postar o seu portfólio de atividades
complementares no sistema acadêmico do UNIFACIG.

COMPUTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O total da carga horária das atividades complementares varia de curso para curso e
em alguns casos de período. Usualmente é dividida em vários semestres específicos;
a. Não há limite para as atividades desenvolvidas pelo UNIFACIG. O discente pode
participar de todos os eventos da Instituição sem limites para contagem de horas;
b. A aceitação ou não da atividade realizada pelo discente ocorre após a análise dos
relatórios / resumos juntamente com os comprovantes das atividades;
c. A forma de comprovação das atividades dos discentes, como relatórios, certificados,
declarações, impressos, ticket etc. encontra-se no quadro de atividades;
d. Ao término do semestre, no prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente deverá
postar o seu portfólio de Atividades Complementares no sistema acadêmico em sua
página em arquivo único;
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e. Após data definida em calendário, os portfólios das atividades complementares não serão
aceitos.

Quadro das Atividades com as Horas Correspondentes
ATIVIDADE

CH

COMPROVAÇÃO

Visitas técnicas: incluindo patrimônios
culturais, patrimônios tombados, cidades
históricas,
monumentos,
museus,
museus de arte, memoriais, sítios de
reservas naturais, empresas, entre
outras.

5h

Comprovante de visita.

Participação
seminários

5h

Comprovante
de
participação (certificado ou
declaração).

Participação em palestras

2h

Comprovante
de
participação (certificado ou
declaração).

Organização de eventos

5h

Declaração
da
instituição/coordenação.

Representante atuante no curso

10 h

Declaração
da
instituição/coordenação.

Artigos publicados em jornais ou
revistas; anais; capítulo de livros,
livros.

10 h

Cópia do artigo, resenha,
texto, capa do livro.

Participação
em
cursos
extracurriculares: línguas, extensão,
treinamento

Horas
especificadas no
certificado.

Certificado ou declaração
da empresa com carga
horária.

2h

Cópia da resenha publicada
no
blog
UNIFACIG
aprovado pelo setor de
marketing.

Horas
especificadas no
certificado.

Declaração da empresa ou
termo de compromisso de
estágio.

Iniciação científica encerrada

50 h

Declaração do coordenador
de Pesquisa e Extensão.

Monitoria

20 h

Declaração da instituição e
relatório das atividades.

em

congressos

e

Resenha de eventos e acontecimentos
relevantes
publicados
no
blog
UNIFACIG do curso de origem com a
aprovação da coordenação do curso.
Estágio extracurricular
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Forma de detalhamento para confecção dos relatórios das atividades desenvolvidas:
a) Visitas técnicas: comprovante de visita expedido pela empresa visitada ou declaração do
organizador do evento;
b) Participação em congressos, seminários e palestras: comprovante de participação nestes
eventos (certificados ou declaração do organizador);
c) Cursos de curta duração a distância presenciais ou em EAD (FGV, SEBRAE ou outros):
certificado de participação ou declaração da instituição com dados da mesma;
d) Artigos publicados em jornais ou revistas, anais; capítulo de livros, livros: cópia do
artigo/capítulo do livro;
e) Resenha de eventos e acontecimentos relevantes publicados no blog UNIFACIG do curso
de origem com a aprovação da coordenação do curso. A resenha deve descrever o
propósito do evento, o que o evento queria alcançar e se alcançou; o público alvo, a
audiência da participação e a eficácia do evento; os destaques do evento, apresentando
prints dos momentos da palestra, depoimentos de participantes, agradecimentos aos
palestrantes e participantes e mencionar antigas e futuras edições quando for o caso.
f)

Participação em cursos presenciais ou em EAD (línguas, extensão, treinamento):
comprovante de matrícula, ou boleto bancário com documento expedido pela escola
comprovando a carga horária mensal do curso ou declaração da escola;

g) Estágio extracurricular: termo de compromisso do CIEE, do UNIFACIG ou da própria
empresa;
h) Iniciação científica encerrada: declaração do coordenador de pesquisa e extensão; e
i)

Monitoria: declaração de monitoria expedida pelo coordenador do curso.

Observações Importantes:
Todas as atividades deverão ser compatíveis com o semestre de sua entrega.
Não serão aceitas atividades de semestres anteriores.
Não serão aceitos comprovantes que apresentem apenas assinatura, sem carimbo, sem data
ou sem especificação da atividade realizada pelo discente.
Atividades que forem enviadas e que não estejam contempladas na planilha do curso
realizado pelo discente serão desconsideradas.
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APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS, RESUMOS, RESENHAS E DEMAIS
DOCUMENTOS

Os textos desenvolvidos pelos discentes para apresentação e comprovação da
atividade devem ser adequados e formatados dentro do seguinte parâmetro:
•

Folha A4

•

Margem superior, inferior e direita de 2 cm

•

Margem esquerda de 3 cm

•

Fonte Arial ou Times tamanho 12

•

Espaçamento entrelinhas de 1,5

•

Parágrafos justificados

•

Título do texto:
o

O título deve ser o nome da atividade, por exemplo: RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

DE

ESTÁGIO

EXTRACURRICULAR;

RELATÓRIO

DE

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO;
o

Letras com caixa alta (maiúsculas)

o

Fonte Arial ou Times tamanho 12 negrito

o

Parágrafo centralizado
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Anexo VI: Composição do NDE

Permanência sem
Interrupção no NDE
(meses)

Nome

Titulação

Regime de
trabalho

Alessandra Alves de Souza Nery

Mestre

Integral

76

Andréia Almeida Mendes

Doutora

Parcial

52

Humberto Vinício Altino Filho

Mestre

Integral

28

Lidiane Hott de Fúcio Borges

Mestre

Integral

76

Especialista

Integral

1

Rita de Cássia Alves
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Anexo VII: Composição do Colegiado - Corpo Docente

CORPO DOCENTE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (anos)
NOME

TITULAÇÃO

MAGISTÉRIO
Ensino Educação
Superior
Básica

NÃO DOCENTE
Áreas
afins

Outras
áreas

Regime
de
Trabalho

NDE

Alessandra Alves de Souza Nery

Mestre

15,9

22,7

19,4

8,3

Integral

Sim

Andreia Almeida Mendes

Doutora

14,3

10,7

6,3

4,0

Parcial

Sim

Carlos Leandro de Souza Mendes

Mestre

14,2

18,8

0,0

0,0

Parcial

Não

Humberto Vinício Altino Filho

Mestre

3,2

5,2

3,5

1,8

Integral

Sim

Lidiane Hott de Fúcio Borges

Mestre

14,1

1,1

12,0

0,0

Integral

Sim

Especialista

13

3

22

0,0

Integral

Sim

Rita de Cássia Alves
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Titulação

Quantidade

Percentual

Especialista

1

16,7%

Mestre

4

Doutor
Total do curso

Regime

Quantidade

Percentual

Horista

0

0,0%

66,6%

Parcial

2

40,0%

1

16,7%

Integral

4

60,0%

6

100,0%

Total do curso

6

100,0%

Trabalho

EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO
SUPERIOR

DOCENTES
Nº

%

Menos de 3 anos

0

0,0%

3 ou mais anos

6

100,0%

Número total de docentes

6

100,0%

DOCENTES
EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA
Nº

%

Menos de 2 anos

1

16,7%

2 ou mais anos

5

83,3%

Número total de docentes

6

100,0%
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Anexo VIII: Tempo Médio de Permanência do Corpo Docente no Curso
NOME DO DOCENTE

Tempo em meses
no curso

Alessandra Alves de Souza Nery

180

Andreia Almeida Mendes

84

Carlos Leandro de Souza Mendes

168

Humberto Vinício Altino Filho

36

Lidiane Hott de Fúcio Borges

168

Rita de Cássia Alves

36

Média

112
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Não

Total de Publicação

artísticas e culturais

ou registrada

em anais

relevante, publicada ou não

Sim

Produção didático-pedagógica

Não

Projetos e/ou produções técnicas,

Sim

Propriedade intelectual depositada

curso

livros ou artigos publicados

curso

Tradução de livros, capítulos de

Na área do

Resumos publicados em anais

Na área do

Trabalhos completos publicados

livros publicados

NDE

Livros ou capítulos de

Titulação

científicos

Nome

em periódicos

Nº

Artigos publicados

Anexo IX: Produção Científica dos Docentes

1

Alessandra Alves de Souza Nery

Mestre

Sim

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

2

Andreia Almeida Mendes

Doutora

Sim

10

9

20

10

21

6

0

0

0

0

76

3

Carlos Leandro de Souza Mendes

Mestre

Não

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

11

4

Humberto Vinício Altino Filho

Mestre

Sim

10

2

5

0

16

2

0

0

3

0

38

5

Lidiane Hott de Fúcio Borges

Mestre

Sim

1

0

2

0

14

0

0

0

1

0

18

6

Rita de Cássia Alves

Mestre

Sim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

11

27

10

52

19

0

0

5

0

145
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Anexo X: Tempo em Meses dos Tutores em Atividades
Tempo em
NOME DO TUTOR

meses na
tutoria

Carlos Leandro de Souza Mendes

3
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Anexo XI: Corpo de Tutores:

CORPO DE TUTORES
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em anos)
NOME

TITULAÇÃO

Carlos Leandro de Souza Mendes

Mestre

Titulação

Quantidade

Percentual

Especialista

0

0,0%

Mestre

1

100,0%

Doutor

0

0,0%

Total do curso

1

100,00%

MAGISTÉRIO

NÃO DOCENTE

Ensino

Educação a

Áreas

Outras

Superior

Distância

afins

áreas

14,2

18,8

0,0

0,0

Regime de
Trabalho

Parcial

Nº

1
Nome
Titulação

Carlos Leandro de Souza Mendes Mestre

NDE

Não

Na área do
Na área do

curso
curso

Sim
Não
Sim
Não

0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
11

0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
11

Total de Publicação

relevante, publicada ou não

Produção didático-pedagógica

artísticas e culturais

Projetos e/ou produções técnicas,

ou registrada

Propriedade intelectual depositada

livros ou artigos publicados

Tradução de livros, capítulos de

Resumos publicados em anais

em anais

Trabalhos completos publicados

livros publicados

Livros ou capítulos de

científicos

em periódicos

Artigos publicados
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Anexo XII: Produção Científica dos Tutores

