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1 APRESENTAÇÃO

Desde sua criação em 2000, a FACESA, vivenciando diversos momentos
conjunturais, adotou diferentes políticas e práticas gerenciais, com o intuito de melhor
se adequar e contribuir significativamente com o desenvolvimento da sociedade
Valparaisense, da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE) e
brasileira. Assim, a Faculdade buscou em sua trajetória modelos acadêmicos
administrativos inovadores que se acumularam em experiências que permitem, no
momento,

propor

um

planejamento

acadêmico

mais

amplo,

objetivando

o

desenvolvimento do ensino, iniciação científica e extensão de forma mais crítica e
comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
A FACESA compromete - se a partir de sua missão institucional com a vida da
sociedade, articulando-se a poderes direitos democráticos, com a clareza de que,
mediante suas ações, pode e deve contribuir para a construção de um mundo melhor,
respondendo às transformações sociais por meio de uma formação cidadã. Nesse
sentido todas as políticas institucionais vigentes propiciam a preparação de um
profissional capaz de decidir, criar, liderar e conviver com processos em permanentes
transformações.
Todos os cursos da FACESA, tanto na modalidade presencial como a distância
são concebidos a partir de um amplo estudo de mercado. Em todos os projetos, a
estrutura curricular está baseada na formação inovadora que trabalha as habilidades e
competências a partir da essência de cada profissão. Todo esse processo visa ofertar
além do obrigatório descrito nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da
Educação para o perfil do egresso. Com isso, a FACESA inova ao ofertar cursos
flexíveis, inovadores e regionalizados voltados para o mercado de trabalho.
A proposta curricular desse PPC foi concebida sob três focos: atualização,
inovação e criatividade, os quais encontram referências nos fundamentos que
privilegiam a ética, a justiça social, a crítica política, as interações e o humanismo das
relações pedagógicas para alcançar o máximo em qualidade no processo ensino7
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aprendizagem, iniciação cientifica e extensão, na perspectiva de manter a identidade
do Curso de Graduação em Pedagogia.
O PPC do Curso de Pedagogia contempla os objetivos do curso, o perfil do
profissional que se pretende formar, bem como as competências e habilidades a serem
desenvolvidas. O domínio dessas competências e habilidades está relacionado aos
conteúdos curriculares elencados na proposta curricular, assim como no Estágio
Curricular Supervisionado, Atividades Complementares, atividades práticas e em todo o
processo de avaliação interna e externa da instituição.
A estruturação da proposta curricular e do Projeto do Curso foi elaborada pela
coordenadora do curso, pelos membros do próprio NDE e aprovada pelos professores,
para o processo de autorização.
No tocante às exigências legais, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) atende
às normas e diretrizes do MEC, tendo como base a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB n. 9394/96) e a Resolução CP/CNE n. 2, de 1º de julho de
2015, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.
O PPC do Curso de Pedagogia visa traçar ações curriculares e extracurriculares
que possam desenvolver habilidades profissionais de seus futuros professores, levando
em conta, ainda, as perspectivas e condições do setor educacional e as demandas do
ensino-aprendizagem

globais

da

sociedade,

em

consonância

com

o

pleno

desenvolvimento da pessoa, do formando e seu preparo para o trabalho e o exercício
efetivo da cidadania.
O oferecimento de um curso de Pedagogia na cidade de Valparaíso, Goiás se
fundamenta no interesse social da região, que comporta e requer sua instalação, ainda
mais quando asseguradas as exigências de qualidade nas diferentes categorias de
análise das condições do ensino.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Centro Tecnológico de Educação Sena Aires Ltda. (CETESA) é uma empresa
de caráter educacional composta por uma equipe de educadores com vasta
experiência na área. Foi criado em 22 de abril de 1998. É uma sociedade por quota de
responsabilidade limitada, constituída em conformidade com o disposto na Cláusula I,
da primeira alteração contratual, datada de 22 de setembro de 1998, registrada na
Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) sob nº 29.8058960.6, de 28 de setembro
de 1998. A Instituição acha-se inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 02.532.311/0001-27. Em conformidade com o
disposto na Cláusula IV, do Contrato Social, e, o prazo de duração da sociedade será
por tempo indeterminado.
A mantenedora CETESA remonta à cidade de Valparaíso de Goiás - GO, por
meio de um profícuo trabalho de cada um de seus colaboradores para o alcance das
metas de sua mantida, a FACESA (Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires), a
qual tem como objetivo geral promover e manter o ensino superior presencial, no nível
de Bacharel e Licenciatura, nas áreas das ciências da saúde e educação, bem como
no nível de Pós-Graduação Lato Sensu cooperando para a melhoria da cidade de
Valparaíso de Goiás - GO, assim como a RIDE/DF) e do Estado de Goiás, apoiando e
mantendo contato permanente com as instituições educacionais em todo o país.
Ao longo de sua existência, a FACESA tornou-se referência em ensino, e
extensão na região, almeja o aprimoramento da articulação do ensino, iniciação
científica, extensão voltada para a construção do desenvolvimento sustentável e
construção humana, por meio de formas inovadoras de articulação das potencialidades
centradas em um trabalho cooperativo e integrador. Neste contexto, a FACESA busca
contribuir significativamente para o desenvolvimento regional, com base na
interlocução permanente com a sociedade Valparaisense, concebendo-se como
elemento constitutivo dos processos de construção de uma identidade social. Essa
concepção exige, como condição, uma produção de conhecimento inovador e crítico, o
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que pressupõe respeito à diversidade e ao pluralismo, sobretudo o empenho na luta
pela redefinição e afirmação da FACESA na sociedade da Ride.
Assim, os impactos sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais da
região em que se insere a FACESA, na busca permanente pela inovação tecnológica,
devem ser parte de suas temáticas de intervenção e investigação, como objeto de
diagnóstico, proposição e desenvolvimento.
Através da Portaria MEC nº 1504, de 27 de setembro de 2000, foi credenciada
pelo Ministério da Educação (MEC) para iniciar suas atividades educacionais de nível
superior, tais como graduação e pós-graduação Lato Sensu, cursos de extensão,
eventos, iniciação científica, entre outros. A FACESA possui sede à Rua Acre Quadra
02, Lotes 17/18 – Chácaras Anhanguera – Valparaíso de Goiás – GO, CEP: 72870508. Suas instalações físicas são próprias e a escritura do imóvel encontra-se
devidamente registrada no cartório de registros de imóveis desta comarca. A
comunicação com a sociedade se dá por vários canais sendo o principal através do
telefone fixo, com várias linhas em um tronco único de número: +55 (61) 3627.4200,
além do sítio eletrônico na rede mundial de computadores (Internet) através do
endereço eletrônico: http://portal.facesa.com.br/ além de páginas nas principais redes
sociais, uma tendência mundial.
Passou e passa, normalmente, pelo crivo de inspeções municipais, estaduais e
federais, atinentes à parte fiscal e parafiscal, encontrando-se com o seu Alvará de
Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás em vigor,
dentro do ano fiscal, com validade até 31 de dezembro do ano corrente e renovável
ano a ano, conforme exigência legal.
Seus sócios e mantenedores são educadores com larga experiência no campo
educacional,

oriunda

primeiramente

de

experiências

na

formação

técnico

profissionalizante desde os anos de 1970 (Colégio Sena Aires) com sedes em Goiânia
e Valparaíso de Goiás e laboram diuturnamente para que a Mantenedora atenha-se
aos aspectos educacionais e legais, de modo que a mantida possa executar os seus
objetivos delineados no contrato social e na formação superior de qualidade para seus
egressos.
10
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No ano de 2001, a FACESA teve seu primeiro curso autorizado a funcionar,
trata-se do Curso de Enfermagem, Bacharelado.
A autorização deu-se por meio da Portaria MEC 2.119 de 22 de dezembro de
2000, publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2000. O Curso foi
efetivamente implantado no primeiro semestre de 2001. Teve seu primeiro
Reconhecimento no ano de 2005, através da Portaria MEC 2.995 de 01 de setembro
de 2005. Sua renovação de Reconhecimento deu-se por meio da Portaria MEC 01 de
06 de janeiro de 2012. Essa Renovação se dá de forma criteriosa e considerando-se o
cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação e, atualmente, a Portaria de
Renovação de Reconhecimento em vigor desse Curso é a Portaria MEC 820 datada de
02 de janeiro de 2015, publicada no DOU de 02/01/2015.
Em 2005, os Cursos da FACESA passaram a ser: Curso de Farmácia Bacharelado, autorizado a funcionar por meio da Portaria MEC 2.492 de 11 de julho de
2005 e Curso de Fisioterapia, Bacharelado, através da Portaria MEC 2.491 de 11 de
julho de 2005. O Curso de Farmácia, foi reconhecido pela Portaria MEC 441 de 15 de
fevereiro de 2011, e o de Fisioterapia pela Portaria MEC 150 de 25 de março de 2013.
Esses dois Cursos estão com suas Renovações de Reconhecimentos através da
Portaria MEC 820 datada de 02 de janeiro de 2015, publicada no DOU de 02/01/2015.
Desde 2017 a FACESA busca o credenciamento na modalidade a distância com
os cursos de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e
Processos Gerencias.
O curso de graduação em Pedagogia, que confere o grau de licenciado, destinase prioritariamente à formação de profissionais para atuarem nos espaços onde
ocorrem a Educação Infantil e nas escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental e
em espaços não escolares em que necessitem de intervenções pedagógicas. Para
isso, os pedagogos formados pela FACESA tornam-se profissionais com conhecimento
profundo da dinâmica da sociedade, da educação, dos sistemas de ensino e da escola
como realidades concretas de um contexto histórico-social.
Para compreender os problemas fundamentais do processo educacional e
encaminhar-lhes soluções adequadas, os alunos de Pedagogia estudam as seguintes
11
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áreas de conhecimento: Sociologia, Filosofia, História, Psicologia, Artes, Didática,
Linguagem (incluindo a Língua Brasileira de Sinais), Currículo, Políticas da Educação,
Tecnologia Educacional, Gestão e Organização da Educação, Brincar, Métodos e
Processos do Ensino de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Ciências entre
outros. Além disso, faz parte da formação do profissional da Pedagogia a realização do
estágio curricular supervisionado em docência da Educação Infantil e dos anos iniciais
do Ensino Fundamental, e ao final do curso, o acadêmico deverá elaborar e apresentar
o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em um formato inovador a partir das práticas
pedagógicas realizadas ao longo do curso concretizada sob a forma de um artigo.
Desta forma, o aluno se inicia nos processos no primeiro semestre na disciplina que
aborda a pesquisa cientifica e produção do conhecimento e finaliza o TCC com a
aprofundamento de uma das práticas.
Ao final o curso de Pedagogia da FACESA formará professores para atuar na
Educação Básica (infantil e anos iniciais do ensino fundamental) tendo como premissa
a luz da missão institucional que a escola precisa acolher diferentes saberes, diferentes
manifestações culturais e diferentes óticas, empenhar-se para se constituir, ao mesmo
tempo, em um espaço de heterogeneidade e pluralidade, situada na diversidade em
movimento.

2.1 Dados Populacionais e Ambientais de Goiás e Valparaíso

Para melhor conhecimento da região, faz-se necessário começar pelo seu
entorno. Assim, a partir da construção de Brasília, no governo de Juscelino Kubitschek
(1956/61), iniciou-se uma importante fase para o Centro-Oeste, sobretudo para o
Estado de Goiás. A mudança da Capital para nossa Região foi o elemento de maior
impacto na integração econômica do território brasileiro. Ela passou a funcionar como o
nódulo de integração decorrente da construção dos grandes troncos rodoviários:
Brasília-Belém; Brasília-Belo Horizonte; Brasília-São Paulo; Brasília-Cuiabá; BrasíliaBarreiras, e suas ramificações.
12
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O crescimento de Brasília, juntamente com a modernização da agropecuária
tiveram efeitos sobre o crescimento urbano e permitiram que o Centro-Oeste se
transformasse em uma região dinâmica.
No final da segunda metade da década de 1960 e início da década seguinte, a
região Centro-Oeste passa por um novo fluxo migratório de menor intensidade do que
o anterior, porém com maior capital humano. Neste período ocorre também a entrada
de novos produtos agrícolas com maior nível tecnológico e, consequentemente, maior
nível de produtividade, ocupando espaço das culturas tradicionais. A ocupação e a
transformação produtiva da região, contou com amplas políticas de desenvolvimento
regional, através de investimentos e incentivos públicos que favoreceram, em grande
medida, a implantação de uma agropecuária moderna.
Para uma análise estrutural da Cidade de Valparaíso de Goiás, sob o ponto de
vista de sua expansão demográfica (muito grande) e como esse município atende a
essa população em suas necessidades básicas, necessário se faz recorrermos aos
dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Valparaíso de Goiás cresce muito rápido em termos populacionais. Em 2010,
pelo censo oficial possuía 132.982 habitantes. Em meados de 2013, possuía mais de
146 mil moradores, segundo o IBGE, sendo o sétimo município mais populoso de
Goiás e o décimo terceiro da região Centro-Oeste. Em 2017, a população do Município
chegou a 159.500 pessoas, permanecendo em na sétima colocação entre os
municípios goianos1.
O município apresenta economia voltada à produção de serviços, enquanto os
demais de sua microrregião dedicam-se principalmente à agropecuária. Tal fato pode
ser explicado pelo arranjo econômico, formado pelos municípios que constituem a
RIDE. Devido a sua melhor localização, Valparaíso de Goiás passou a congregar os
serviços que exigem um maior grau de complexidade, suprindo as demandas da
população dos demais municípios e de outros distantes, destacando-se os da área de
saúde, educação, administração pública, transportes e comércio.

1

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama
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A RIDE, foi criada pela Lei Complementar nº 94 de 19 de fevereiro de 1988, por
meio do decreto 2.710/98, alterado pelo decreto 3.445 de 4 de maio de 2000. A RIDE é
composta por 22 cidades, sendo 19 pertencentes ao estado de Goiás e três a Minas
Gerais. São ao todo 55 mil 572 km, aproximadamente e sua população está estimada
de 980 mil habitantes. Os números da população estão estimados para 2001 e os
relativos a FPM são de 2000, aqui apresentados. As cidades que compõem a RIDE
são:

Tabela 1 - Composição do RIDE
Centros

Polos Regionais (Microrregiões)

Nacionais

Sul

Norte/Nordeste

Oeste

Leste

Anápolis

Luziânia

Formosa

Pirenópolis

Unaí

Cabeceiras

Corumbá de Goiás

Brasília

Belo Horizonte

Goiânia

Cidade
Ocidental

Planaltina de

Novo Gama

Goiás

Valparaíso de
Goiás

Vila Boa
Água Fria de

Itumbiara

Cristalina

Paracatu

---

Padre Bernardo

Uberlândia

---

Mimoso de Goiás

Goiás

Cabeceira
Grande

Cocalzinho de Goiás

Buritis

Alexânia

---

Abadiânia

---

Santo Antonio do
Descoberto
Águas Lindas de Goiás

-----

Fonte: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Goiás e SEPLAN-GO/SEPIN/Gerência de
Estatísticas Socioeconômicas – 2002

Tabela 2 - Dados Gerais – Valparaiso de Goiás
População estimada 2017 (1)

159.500

População 2010

132.982
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Área da unidade territorial 2017 (km²)

61,450

Densidade demográfica 2010 (hab/km²)

2.165,48
2

Fonte: IBGE, 2018 .

Valparaíso de Goiás portanto encontra-se em uma posição privilegiada em
relação ao estado de Goiás e à RIDE, sendo o DF o divisor fronteiriço entre esse
município e os demais integrantes. O Estado de Goiás mostra-se dinâmico e singular
nos aspectos demográficos como no crescimento populacional com relação ao País, na
análise da população por idade, na questão migratória e por último na urbanização.
Dados do IBGE mostram que desde o censo demográfico de 1991 até a
estimativa em 2013, houve um incremento populacional em Goiás de 60% - valor este
muito acima do índice nacional que é de 36,9%.

Tabela 3 - Área das grandes regiões e unidades da Federação – 2013.
Brasil, Grande Região e Unidade da Federação

Área (Km2)

Ranking

8.515.767,049

100

Norte

3.853.676,95

45,25

1º

Centro-Oeste

1.606.403,51

18,86

2º

Nordeste

1.554.291,61

18,25

3º

Sudeste

924.620,68

10,86

4º

Sul

576.774,31

6,77

5º

Amazonas

1.559.159,15

18,31

1º

Pará

1.247.954,67

14,65

2º

Mato Grosso

903.366,19

10,61

3º

Minas Gerais

586.522,12

6,89

4º

Bahia

564.733,18

6,63

5º

Mato Grosso do Sul

357.145,53

4,19

6º

Goiás

340.111,78

3,99

7°

Fonte: http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/goiasCN/2013/01-tab01.htm
2

IBGE, 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama
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Dados da Tabela nos revelam que o Estado de Goiás apresenta um grande
território dentre os estados federativos do Brasil, ocupando a 7ª posição em termos de
área de extensão territorial. Possui 246 municípios cadastrados no IBGE (o Brasil tem
um total de 5.570).
O Estado de Goiás mostra-se dinâmico e singular nos aspectos demográficos
como no crescimento populacional com relação ao País, na análise da população por
idade, na questão migratória e por último na urbanização.
Goiás também apresenta um crescimento da população idosa (>60 anos), que
na década de 1980 representava somente 4,5% da população e em 2010 este índice
passa a ser de mais de 9% do total dos habitantes, portanto mais do que o dobro.
Além da taxa de natalidade, o alto crescimento populacional pode ser explicado
pela grande absorção de imigrantes. Da população residente em Goiás 27,6% nasceu
fora do Estado, sendo que 18,6% vieram de Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia,
Maranhão, Tocantins e São Paulo.
Este fenômeno de emigração ocorre devido à busca pessoal de melhores
condições de vida e trabalho oferecidos em diversos países com melhor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), sobretudo o continente europeu com procura de 70%
(desses 20% escolhem a Espanha). Os Estados Unidos atraem 23%.
Outra consideração importante é que mais de 90% residem na área urbana (a
taxa média brasileira é de 84%). Isso faz com que Goiás ocupe a 4ª posição no ranking
de urbanização perdendo somente para os grandes centros urbanos do país: São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
Goiás apresenta, pelos dados do IBGE divulgados em 30/08/2017, uma
população de 6.778.772 habitantes, ocupando a 12ª posição do ranking de mais
populosos do Brasil3.

3

https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tem-mais-de-207-milhoes-de-habitantes-segundoibge.ghtml
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2.1.1 Valparaíso de Goiás: Inserção Regional e na RIDE

De acordo com Silva; Chaveiro (2012) o Município de Valparaíso de Goiás
apresenta alguns pontos bem interessantes relacionados à sua origem e por nascer
sob a influência da capital planejada (Brasília – DF), vai abrigar pessoas que, na
procura de um lugar no país que lhes condicione a produção da existência, precisam
ocupar novos espaços e ao ocuparem esses novos espaços, a sua prática social lhes
dá vida, produz sentidos e significados4.
A economia do município é impulsionada pelo forte e variado comércio local,
com Shopping Center e grandes redes varejistas, sua população encontra praticamente
tudo que procura em sua própria cidade.
Além disso, por estar a aproximadamente 40 quilômetros de distância do centro
de Brasília e fazer limite com a populosa cidade de Santa Maria, essa já pertencente ao
Distrito Federal, Valparaíso de Goiás vem atraindo grandes empreendimentos
imobiliários que, por consequência, atrai mais investimentos e fomenta ainda mais o
desenvolvimento da cidade goiana, que na realidade, lembra mais uma Região
Administrativa de Brasília do que um município do Estado de Goiás.

Tabela 4 - Dados Gerais e Censitários
Gentílico – Valparaisense
População estimada [2017]

159.500 pessoas

População no último censo [2010]

132.982 pessoas

Densidade demográfica [2010]

2.165,48 hab/km²

Fonte: IBGE, 2018.

4

Silva, Gilmar Elias Rodrigues da; Chaveiro, Eguimar Felício. VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO: dinâmica
socioespacial de um município metropolitano no contexto demográfico goiano, Revista Conjuntura
Econômica Goiana, 2012.
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Gráfico 1 - Dados Censitários base nacional 2010 – IBGE

2.2 Dados Socioeconômicos

Em 2016, o salário médio mensal era de 1,9 salários mínimos. A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 11,9%. Na comparação com os
outros municípios do estado, ocupava as posições 94 de 246 e 144 de 246,
respectivamente. Já na comparação com municípios do Brasil todo, ficava na posição
1957 de 5570 e 2690 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 32.2% da
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população nessas condições, o que o colocava na posição 190 de 246 dentre os
municípios do estado e na posição 4234 de 5570 dentre os municípios do Brasil.

Tabela 5 - Dados Gerais Trabalho e Rendimento
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2016]

1,9 salários mínimos

Pessoal ocupado [2016]

18.591 pessoas

População ocupada [2016]

11,9 %

Percentual da população com rendimento nominal mensal per
capita de até 1/2 salário-mínimo [2010]

32,2 %

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama

Tabela 6 - Dados Gerais da Economia
PIB per capita [2015]

R$ 14.062,11

Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal [2010]

69,6 %
0,746

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama

Em relação à economia, em 2015, tinha um PIB per capita de R$ 14.062,11. Na
comparação com os demais municípios do estado, sua posição era de 189 de 246. Já
na comparação com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 2911 de 5.570.
Em 2015, tinha 69.6% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em
comparação aos outros municípios do estado, estava na posição 203 de 246 e, quando
comparado a municípios do Brasil todo, ficava em 4528 de 5570.

Tabela 7- Cidades mais populosas do Estado de Goiás
Posição

Localidade

Mesorregião

População
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(2017)5
1

Goiânia

Centro

1.466.105

2

Aparecida de Goiânia

Centro

542.090

3

Anápolis

Centro

357.142

4

Rio Verde

Sul

217.048

5

Luziânia

Leste

199.615

6

Águas Lindas de Goiás

Leste

195.810

7

Valparaíso de Goiás

Leste

159.500

Tabela 8 - Síntese de informações Valparaíso, Goiás.
Síntese das Informações
Área da unidade territorial– 2017

61,450

Km²

Estabelecimentos de Saúde SUS

34

Estabelecimentos

Matrícula - Ensino fundamental - 2015

23.217

Matrículas

Matrícula - Ensino médio – 2015

5.713

Matrículas

Número de unidades locais

2.338

Unidades

Pessoal ocupado total

18.974

Pessoas

PIB per capita – 2015

14.062,11

Reais

132.982

Pessoas

População residente – Homens

48,6%

Pessoas

População residente – Mulheres

51,4%

Pessoas

População residente alfabetizada

3,6%

Pessoas

População residente que frequentava creche ou escola

45.376

Pessoas

População residente, religião católica apostólica romana

73.361

Pessoas

População residente, religião espírita

2.563

Pessoas

População residente, religião evangélicas

40.903

Pessoas

-

Reais

População no último censo [2010]

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por
situação do domicílio – Rural

5

Fonte: IBGE 2018. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil
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Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por

2.595,24

Reais

-

Reais

510

Reais

situação do domicílio – Urbana
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos
domicílios particulares permanentes - Rural
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos
domicílios particulares permanentes - Urbana
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010

0,746
6

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2018 .

2.3 Dados educacionais
De acordo com dados do IBGE7, o Estado de Goiás encontra-se dividido em
cinco Mesorregiões. Essa, por sua vez, subdivide-se em 18 microrregiões, que
obedecem a delimitações de caráter sociocultural, econômico e geográfico. Essas
divisões atendem também a outros aspectos como a formulação de estratégias de
planejamento

para

investimentos

governamentais,

visando

a

promover

desenvolvimento e minimizar os desequilíbrios regionais e a identificação das
demandas ocupacionais e a construção de políticas institucionais para supri-las.
Os Municípios vizinhos de Novo Gama e de Valparaíso de Goiás estão
localizados na Microrregião do Entorno de Brasília que é composta por 20 municípios:
Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade
Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia,
Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio
do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício.
Analisando essa Microrregião, nota-se que ela concentra em torno de 90% da
população, dos empregos formais, do total de alunos matriculados nas redes de ensino
6

Fonte:
IBGE
2018.
Disponível
em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/valparaiso-degoias/pesquisa/23/25124?detalhes=true.
7
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/DRB/Divisao%20regional_v01.
pdf.
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federal, estadual, municipal e particular da Mesorregião Leste Goiano, na qual está
localizada (IBGE, 2010). Quanto ao contingente populacional, a Microrregião do
Entorno de Brasília possui 1.052.406 habitantes, de acordo com o Censo 2010 do
IBGE, o que representa um aumento de 29,1% em relação aos dados do ano 2000 do
mesmo órgão.
Essa Microrregião é extremamente dependente do Distrito Federal. Dados de
2003 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, apontam
diversos serviços que são procurados no Distrito Federal por parte dos moradores da
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE8, como
exemplo desses serviços cita- se o tratamento hospitalar e trabalho.
A CODEPLAN9 considera a divisão do Entorno de Brasília em três regiões de
acordo com sua dependência em relação ao Distrito Federal: Região I – alta
polarização: Águas Lindas, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do
Descoberto e Valparaíso de Goiás; Região II – média polarização: Abadiânia, Alexânia,
Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa e Planaltina de Goiás; Região III – baixa
polarização: Água Fria de Goiás, Buritis (MG), Cabeceira Grande, Cabeceiras, Mimoso
de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, Unaí (MG) e Vila Boa.
No que compete a educação, em 2015, os alunos dos anos inicias da rede
pública do município tiveram nota média de 4.9 no IDEB. Para os alunos dos anos
finais, essa nota foi de 4.1. Na comparação com municípios do mesmo estado, a nota
dos alunos dos anos iniciais colocava este município na posição 203 de 246.
Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 218 de 246. A
taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96.8 em 2010. Isso
8

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE destina-se à articulação
da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal. A RIDE
é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de
Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina,
Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo
Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no
Estado de Minas Gerais” (Decreto 7.469 de 4 maio de
2011,
Art.
1º
e
Art.
1º
§1º).
Para
saber
mais
sobre
a
RIDE
acesse:
<http://www.mi.gov.br/programas/desenvolvimentodocentrooeste/RIDE/index.asp>http://www.sudeco.gov
.br/RIDE-df
9
http://www.sudeco.gov.br/RIDE-df.
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posicionava o município na posição 186 de 246 dentre os municípios do estado e na
posição 3870 de 5.570 dentre os municípios do Brasil.

Tabela 9 - Educação
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]

96,8 %

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015]

4,9

IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015]

4,1

Matrículas no ensino fundamental [2015]

23.217 Matrículas

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/valparaiso-de-goias/panorama

A educação ainda é incipiente. Vejamos os dados do último Censo do IBGE:

Tabela 10 - Docentes por nível [2015]
Variável

Valparaíso de Goiás

Goiás

997

43.116

349

15.902

Fundamental
Médio

Fonte: IBGE 2018. http://cidades.ibge.gov.br/painel/educacao.php?codmun=522185

Tabela 11 - Matrículas por nível de escolaridade [2015]
Variável

Valparaíso de Goiás

Goiás

Pré-escolar

4.024

137.816

Fundamental

23.217

886,246

5.713

256,167

Médio

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/painel/educacao.php?codmun=522185

Tabela 12 - Dados Gerais da Educação
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Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]

96,8 %

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental [2015]

4,9

IDEB – Anos finais do ensino fundamental [2015]

4,1

Matrículas no ensino fundamental [2015]

23.217 matrículas

Matrículas no ensino médio [2015]

5.713 matrículas

Docentes no ensino fundamental [2015]

997 docentes

Docentes no ensino médio [2015]

349 docentes

Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2015]

59 escolas

Número de estabelecimentos de ensino médio [2015]

24 escolas

Fonte: IBGE 2018.

Tabela 13 - Visão Geral do Ensino em Valparaíso de Goiás – 2012
Ensino - Matrículas, docentes e Rede Escolar 201210
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 (1)

22.421

Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1)

2.351

Matrícula - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1)

0

Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1)

15.307

Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1)

4.763

Matrícula - Ensino médio - 2012 (1)

5.099

Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1)

4.293

Matrícula - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1)

0

Matrícula - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1)

0

Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2012 (1)
Matrícula - Ensino pré-escolar - 2012 (1)

806
3.788

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1)

0

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1)

0

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1)

2.877

10

Fonte:http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=522185&idtema=117&search=goias|v
alparaiso-de- goias|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012
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Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1)

911

Docentes - Ensino fundamental - 2012 (1)

901

Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1)

136

Docentes - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1)

0

Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1)

510

Docentes - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1)

255

Docentes - Ensino médio - 2012 (1)

308

Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1)

196

Docentes - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1)

0

Docentes - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1)

0

Docentes - Ensino médio - escola privada - 2012 (1)

112

Docentes - Ensino pré-escolar - 2012 (1)

194

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1)

0

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1)

0

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1)

139

Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1)

55

Escolas - Ensino fundamental - 2012 (1)

51

Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1)

7

Escolas - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1)

0

Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1)

25

Escolas - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1)

19

Escolas - Ensino médio - 2012 (1)

22

Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1)

11

Escolas - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1)

0

Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1)

0

Escolas - Ensino médio - escola privada - 2012 (1)

11

Escolas - Ensino pré-escolar - 2012 (1)

35

Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1)

0

Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1)

0
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Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1)

15

Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1)

20

Para uma população estimada na ordem de 146 mil habitantes, fica evidenciado
o grau de necessidade premente de investimentos públicos na educação do município.
Há ausência quase completa da esfera federal e pouca atuação do governo estadual,
ficando a Prefeitura local com a incumbência quase total de financiar a educação
básica, com recursos próprios e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), Destaca-se, entretanto a atuação da iniciativa privada no ensino médio (11
Escolas), competindo em igualdade de condições com as públicas (11 escolas).
Gráfico 2 - Evolução do Número de Habitantes em Valparaíso de Goiás – 2000 –
2012

Fonte: IBGE, 2000, 2010 – Censo Demográfico.

Por se tratar de município com grandes semelhanças sociais e oriundo de um
mesmo processo de desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, repetem-se para
Valparaíso de Goiás aqueles apontamentos feitos para a maioria dos municípios da
RIDE Sul (Explosão Demográfica, baixa expectativa de IDH, ausência de infraestrutura
básica, dentre outros).
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O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 11 nos permite aquilatar o nível
médio de vida no Município de Valparaíso de Goiás. É válido ressaltar que esses
índices apresentaram uma melhora no ano de 2000 em relação a 1991. Entretanto,
observa-se que os índices sociais devem ser melhorados para atingir padrões
satisfatórios, ou seja, que se encontrem em torno de 0,800.
Mais especificamente, a população não se considera participante da realidade
municipal, fazendo uso dos mais diversos equipamentos públicos e privados do Distrito
Federal em detrimento daqueles de Valparaíso de Goiás, em grande medida
consequência da precariedade destes (especialmente saúde e educação).
O Campus da FACESA em Valparaíso de Goiás poderá atuar com vistas a
promover ações educativas e culturais, bem como a co-protagonizar arranjos
(produtivos, sociais e culturais) locais, de modo a proporcionar processos e projetos
sociais que estimulem a organização da sociedade civil e a elevação cultural e escolar
da sociedade local.
Desta forma, fica constatada a necessidade de implementação de programas e
projetos de cunho social que venham a colaborar na redução desses índices e de
outros, tais como o percentual de crianças nascidas de mães adolescentes (com idade
inferior a 20 anos de idade), que chegou a 17,5% no ano de 2010m conforme dados
compilados do Censo do IBGE 2010.
Nesse norte é que entendemos o papel social e de incursão de uma IES no seio
dessa microrregião de modo a ofertar uma educação com foco nos ditames científicos,
mas com forte apelo social. Não podemos deixar de mencionar os dados regionais da
saúde e da educação do município para as inferências finais.
Valparaíso de Goiás apresenta uma razoável distribuição de redes de
atendimento à saúde básica de sua população, se considerada em termos absolutos
(seu território é considerado pequeno – 61.4 quilômetros quadrados – mas com uma
densidade demográfica média 2.16 habitantes por quilômetro quadrado). Porém os
dados de saúde não são tão privilegiados assim, conforme o estudo for tendo uma
amplitude mais complexa.
11

http://www.seplan.go.gov.br/sepin/pub/conj/conj22/artigo07.pdf
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Nesse cenário é que enxergamos a importância de uma Instituição de Educação
Superior: Entender a dinâmica populacional, suas origens, sua real situação e mediante
planejamento sério e epistemológico, produzir ações educativas e disseminar o
conhecimento para a população, preferencialmente em dueto com o sistema
educacional da região.
O conhecimento historicamente construído deve ser passado de forma
inquestionável à sociedade em que está inserida. A FACESA através de seus
programas de extensão, atividades complementares, estágios supervisionados, ciclos
de palestras, feiras de saúde, campanhas de saúde, seminários, fóruns, audiências
públicas dentre outros participa ativamente nesse horizonte de forma a procurar fazer
com que os gestores públicos entendam que o maior investimento que se pode fazer é
na educação de base.
Esse é o ponto-chave da inserção regional da FACESA. Por sua localização
privilegiada na RIDE e está localizada no corredor da BR 040, atende a uma população
estimada de mais de um milhão de habitantes.
A FACESA entende que educação e saúde caminham pelo mesmo norte e, se
assim for levada a efeito pelos gestores públicos, o cenário de hoje será um horizonte
com maiores perspectivas de qualidade de vida para a população.

3. CONCEPÇÃO DO CURSO

3.1 Justificativa do Curso

A FACESA, em consonância com os movimentos para melhoria do ensino
superior e redefinição do perfil e papel do Pedagogo, coloca-se como uma Instituição
voltada para as necessidades da população e pretende ocupar um importante papel no
Município de Valparaíso de Goiás, na RIDE, no Estado de Goiás e no Distrito Federal
como prestadora de serviços e como formadora de recursos humanos para a
sociedade.
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A atividade da educação é uma das mais importantes do mundo. É através dela
que os povos preservam sua cultura, investigam novas formas de vida, produzem
ciência e tecnologia, gerando assim melhor qualidade de vida, avanço científico e
tecnológico. Nesse sentido, as nações preocupadas com a qualidade da formação de
seus cidadãos buscam desde há muito tempo, desenvolver políticas educacionais que
possam garantir-lhes o desenvolvimento de tal forma a capacitá-los a agir e interagir no
mundo em constante transformação.
O Brasil, caracterizado pelo amplo espaço nacional e sua diversidade regional,
vivencia o século do desenvolvimento tecnológico, científico e cultural. Esse cenário
implica uma expansão das fronteiras comerciais e de troca de experiências marcada
pelo tempo real, em que demanda um redimensionamento no mundo do trabalho e nas
relações sociais e política, que exige um novo perfil de indivíduo e de trabalhador.
Para tanto, torna-se inadiável contar, para o seu desenvolvimento, com o Curso
de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância (EAD), posto que a
Pedagogia é, por excelência, o liame entre a necessidade e a presença da realidade,
do hoje, do atual e do descortino. Ressalva-se que diante de um solo tão vasto quanto
o brasileiro, o referido curso faz-se, com certeza, o caminho, a trilha mais objetiva para
uma possível reversão dos polos de subdesenvolvimento e analfabetismo que ainda
primam no nosso território nacional.
Quanto ao contingente populacional, a Microrregião do Entorno de Brasília
possui 1.052.406 habitantes, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, o que representa
um aumento de 29,1% em relação aos dados do ano 2000 do mesmo órgão.
Entretanto, esses dados atualizados por projeções de 2016, inclusos o Distrito Federal,
ultrapassam os 4.700.000 habitantes12.
Essa Microrregião é extremamente dependente do Distrito Federal. Dados de
2003 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal CODEPLAN, apontam
diversos serviços que são procurados no Distrito Federal por parte dos moradores da
RIDE, como exemplo desses serviços cita-se o tratamento hospitalar e trabalho.

12

Disponível em:<http://corsapdfgo.eco.br/ridedf/>
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A CODEPLAN, considera a divisão do Entorno de Brasília em três regiões de
acordo com sua dependência em relação ao Distrito Federal: Região I (alta
polarização): Águas Lindas, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do
Descoberto e Valparaíso de Goiás; Região II (média polarização): Abadiânia, Alexânia,
Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa e Planaltina de Goiás; Região III (baixa
polarização): Água Fria de Goiás, Buritis (MG), Cabeceira Grande, Cabeceiras, Mimoso
de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, Unaí (MG) e Vila Boa.
A cidade de Valparaíso de Goiás possui 4 (quatro) unidades de ensino superior
presenciais: Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires (FACESA); Faculdade
Anhanguera de Valparaíso; Instituto de Ciências Sociais e Humanas (ICSH); Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Já na modalidade a
distância, a cidade possui 15 (quinze) instituições ofertando cursos, são elas:
UNIANDRADE; UNICESUMAR; Centro Universitário do Instituto de Educação Superior
de Brasília (IESB); Centro Universitário Estácio de Santa Catarina; UNINTER;
UNIPROJEÇÃO; Escola Superior Aberta do Brasil (ESAB); Faculdade Educacional da
Lapa (FAEL); UNIDERP; UNICSUL; UNIUBE; UNIP; UNOPAR; Universidade Salgado
de Oliveria (UNIVERSO) e Universidade Santa Cecilia (UNISANTA)13.
O município de Valparaíso de Goiás tem um atendimento educacional
compartilhado entre as redes de ensino estadual e municipal. Em 2013, o atendimento
escolar total era de 35.416 alunos. A rede municipal respondeu por 52% (18.397 alunos
- educação infantil, ensino fundamental, modalidades de educação de jovens e adultos
e educação especial), enquanto a rede estadual atendeu 23% (8.003 alunos do ensino
fundamental - anos finais e ensino médio)14.
Neste sentido, o Curso de Licenciatura em Pedagogia da FACESA tem
defendido a proposta de oferecer um currículo pleno preocupado na formação de
profissionais generalista com atuação em equipe multidisciplinar de acordo com o
preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso, numa intervenção

13

Disponível em: http://emec.mec.gov.br/. Acesso em: agosto, 2018.
GOMES, Lêda Maria. A gestão da educação básica: sentidos da descentralização. Universidade de
Brasília. UnB. 2014.
14
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nas áreas afins possibilitando atendimento a uma demanda populacional ainda
reprimida, através de orientações especializadas, favorecendo a ampliação de recursos
humanos tanto do lado dos usuários dos serviços especializados quanto da formação
dos profissionais, vindo ao encontro com a proposta de ação desta Faculdade e dessa
forma, atuar de modo responsável na área da educação como um todo e na
Pedagogia, em particular.
Ademais o curso tem a perspectiva de atrelar a formação da pessoa humana
como ser integral e o desenvolvimento de sua qualidade de vida, construindo uma
consciência crítico-criativa da realidade, em conformidade com as finalidades
educacionais inspirada nos documentos legais e institucionais. Sobretudo, leva em
consideração as demandas sociais e busca dar um tratamento responsável,
manifestando aí os aspectos educativos, além de colaborar para a promoção de
acessibilidade ao formando, nas instituições ou espaços em que o profissional for
solicitado a trabalhar, quer na iniciativa pública ou privada.
Entender e conceber os elementos do currículo em perspectiva sistêmica:


conhecimentos

e

saberes

necessários

à

formação

das

competências

estabelecidas no perfil do egresso;


estrutura curricular;



ementário;



bibliografia básica e complementar;



estratégias de ensino;



quadro docente com perfil compatível com a proposta formativa;



recursos materiais;



serviços administrativos;



laboratório e infraestrutura de apoio necessários à implementação da proposta
pedagógica.

Desse modo, percebe-se que os atuais estágios de desenvolvimento
socioculturais e os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em vigor,
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encaminham às Instituições de Ensino Superior, em particular aos Cursos de
Licenciatura, para uma urgente reformulação de seus princípios filosóficos, teóricos e
metodológicos.
Colocar em prática tais princípios significa: primeiro, agir com e para uma prática
educativa de qualidade, voltada para um mundo cada vez mais exigente, sob todos os
aspectos; segundo, viabilizar um processo de constantes discussões que propicie
avanços significativos, para que mudanças aconteçam e se consolidem. Esta atual
sociedade é marcada pelo desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, pela
atividade veloz da informação e da comunicação, pela reorganização do mundo do
trabalho e por relações sociais e políticas que implicam em uma expansão das
fronteiras e de troca de experiências em tempo real.
No caso do Pedagogo, para consentir à esta transformação social atual, sua
formação deve ter como finalidade preparar para o trabalho pedagógico da docência,
mas também, para a atividade da gestão educacional.
Esse contexto educacional e social discutido anteriormente nos possibilita
respeitar e atender os alunos com ritmos diferentes, pois permite a cada um
desenvolver atividades em seu próprio tempo, baseadas em uma aprendizagem que
oportuniza ao estudante desenvolver o princípio do aprender a aprender, incentivando
o estudante a construir caminhos para um saber responsável e autônomo.
Paralelamente, torna possível a capacitação de muitos profissionais que em outra
estrutura estariam impossibilitados de dar continuidade aos seus estudos.
Nesse cenário, a tarefa específica central do Curso de Licenciatura em
Pedagogia EAD da FACESA é de proporcionar uma qualificada formação profissional
para brasileiros que desejam atuar no campo educacional, a fim de consolidar a
posição do Brasil no cenário de educação a distância com princípios democráticos que
sustentam e promovam a equidade, a inclusão social e a elevação da cultura geral da
população.
Torna-se, nesta modalidade, o caminho seguro para o acesso às tecnologias de
informação e comunicação, a construção de conhecimentos contextualizados,
priorizando a participação salutar e solidária. Entretanto, para que esse cenário torne32
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se uma forma viva, é preciso que o aluno ocupe o centro de todo o processo, o que
significa questionar, opinar, solicitar ajuda e trocar ideias e opiniões em rede com os
colegas e tutores.
O escopo deste projeto visa discutir as atribuições do pedagogo enquanto
gestor, porém, sem desconsiderar os outros campos de atuação deste profissional. Seu
currículo

de

formação,

compreendido

como

um

conjunto

de

situações

de

aprendizagem, disciplinas, valores e atitudes; induz à concepção de um profissional
com uma tríplice relação e exigência do seu trabalho.

3.2 Responsabilidade Social na Formação

A responsabilidade social deve ser alcançada com a adoção de processos
formativos pautados na defesa da cidadania, em princípios éticos, no desenvolvimento
da capacidade crítica dos acadêmicos com relação aos processos sociais, econômicos,
políticos e culturais, no incentivo à criatividade dos acadêmicos para identificar
problemas e propor soluções e na formação cultural ampla.
No contexto da responsabilidade social, a FACESA reafirma sua experiência de
atuação junto à sociedade interagindo com a comunidade local e regional em parceria
com a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Valparaíso do Goiás,
buscando o bem comum e desenvolvendo ações focadas na problemática encontrada
nos diferentes segmentos populacionais. Ademais, a compreensão de reponsabilidade
social, nos dias atuais, está intimamente ligada à adoção de uma nova postura das
Instituições, baseada em valores éticos que promovam o desenvolvimento sustentado
da sociedade como um todo, indo, portanto, muito além da simples prática filantrópica
ou do apoio à comunidade. Seu alcance está voltado à efetiva mudança de atitude,
numa perspectiva de gestão para a qualidade das relações e na geração de valor para
todos, como um efetivo processo de crescimento integral.
Além do acima exposto, é importante salientar que a atuação acadêmica da
FACESA demonstra constante preocupação com o desenvolvimento de seu
33
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compromisso social, por meio da formação de qualidade que oferta aos seus
acadêmicos, para o pleno exercício da cidadania – como valor integrante de sua
formação pessoal e profissional, com ética e aperfeiçoamento constante.
A FACESA está inserida em uma região de população de baixa renda e tem um
compromisso social com esta comunidade, enquanto instituição formadora.
O exercício da Responsabilidade Social por meio das diversas ações,
principalmente extensionistas, que a instituição desenvolve, colabora grandemente ao
desenvolvimento econômico e social.
Ressalta-se a assistência prestada por meio dos eventos realizados pelos
acadêmicos, docentes e técnicos administrativos e acadêmicos, tais como:
I.

Aferições de pressão arterial e glicemia capilar, orientações sobre
autocuidados e hábitos de vida saudáveis, palestras sobre prevenção de
doenças, saneamento básico, reutilização, reciclagem e redução de
produtos;

II.

Oferta de serviços diversos em parceria com as Secretarias de Saúde,
Serviço Social e de Cidadania do Município;

III.

Desenvolvimento do projeto ler não tem idade, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Saúde de Valparaíso do Goiás. Neste projeto, que representa
uma inovação social no município, livros doados pela comunidade acadêmica
da FACESA, seus colaboradores e Secretaria de Educação de Valparaíso,
são disponibilizados nas paradas de ônibus, em estantes estruturadas pela
prefeitura do município e substituídos pela FACESA; e

IV.

Incentivo a divulgação e comercialização dos produtos locais por meio dos
Momentos Culturais. Divulgação da cultura local e regional e apresentação
de seus artistas.

A FACESA colabora com a qualidade de vida da população local também por
meio dos atendimentos prestados na Clínica de Fisioterapia, localizada no campus.
Onde muitos indivíduos com são reabilitados de forma gratuita e humanizada.
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Os programas de extensão, com seus diferentes públicos destacam-se também
como instrumentos para a promoção da qualidade de vida da população.
Neste âmbito, vale também dar ênfase às ações voltadas aos projetos que
abordem a acessibilidade, tomando-se a abrangência do conceito, o desenvolvimento
de ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de assegurar o acesso e a
permanência, com sucesso, de todos os acadêmicos, em especial os que apresentam
deficiência ou necessidades educacionais especiais, nas instituições de educação
superior.
Promove-se neste sentido, a implementação de ações voltadas à promoção da
qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e de ações voltadas à inclusão
digital, por meio de orientações prestadas aos portadores de necessidades especiais
atendidos na Clínica de Fisioterapia e por meio do Projeto de Inclusão Digital, oferecido
para acadêmicos da FACESA sob forma de oficinas, onde são ensinadas noções de
informática.
Estende-se este atendimento ao público alvo dos programas de extensão
Benjamim, Melhor Idade e Comando de Saúde nas Empresas.
A FACESA é uma instituição socialmente responsável, assim sendo tem o
compromisso de atuação junto à sociedade interagindo com a comunidade local e
regional em parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde,
buscando o bem comum e desenvolvendo ações focadas na problemática encontrada
nos diferentes segmentos populacionais.
Não se pode excluir a importância da comunidade como foco central destas
ações, observando suas principais necessidades, realizando as programações de
acordo com essas demandas, avaliando o efeito das ações implementadas e
redirecionando ou substituindo estas ações, quando necessário.
Para isto, realiza-se semestralmente, os fóruns comunitários. O evento é aberto
ao público e são convidados também os representantes das principais associações do
município. O objetivo do evento é divulgar as ações previstas, cursos de extensão,
oficinas e resultados das ações já realizadas e ouvir sugestões para novas ações a
serem implementadas.
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Vale salientar, que a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES) realiza anualmente a campanha da Semana da Responsabilidade
Social, que tem por objetivo estimular que as IES promovam ações socialmente
responsáveis que contribuam, efetivamente, para a melhoria da qualidade de vida da
população, não somente no Dia da Responsabilidade Social, mas ao longo de todo o
ano.
A FACESA participa desta Campanha desde o ano de 2009, desenvolvendo
ações voltadas à Responsabilidade durante todo o ano e durante a Semana da
Responsabilidade Social, no mês de setembro de cada ano, tendo assim, a
oportunidade de debater com seus Docentes, alunos e funcionários a importância de
projetos socialmente

responsáveis.

Além disso, a

campanha proporciona o

envolvimento da comunidade acadêmica com a sociedade, conferindo mais visibilidade
às ações.
É importante considerar que a Semana da Responsabilidade Social é uma
mostra das ações que já são desenvolvidas durante o ano todo na FACESA com total
autonomia para montar a programação, elaborar as atividades e definir o local, de
acordo com seu público e com o tipo de evento a ser promovido.
Estas ações possibilitaram a certificação da FACESA, desde 2009, com o Selo
de Instituição Socialmente Responsável, concedido anualmente pela ABMES. A
participação na campanha conferiu a FACESA o selo de Instituição Socialmente
Responsável, que certifica o envolvimento da IES com a comunidade e comprova que
a instituição cumpre seu compromisso social.
De mais a mais, a FACESA tem como metas a intensificação da
responsabilidade social no âmbito do ensino, iniciação científica e extensão.

3.2.1. Educação Ambiental e Sustentabilidade – Ações desenvolvidas na
FACESA
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Dentre os valores enaltecidos pela FACESA, a educação ambiental e a
sustentabilidade são itens de grande cuidado e preocupação. Em sua responsabilidade
social, a instituição toma medidas para proteção do meio ambiente e incentiva ações
ecologicamente sustentáveis abrangendo não só o âmbito da IES como de toda a
comunidade da região.
Dentre as ações tomadas, existem projetos contínuos abarcando as ações de
sustentabilidade, tais como:


coleta seletiva de lixo – lixeiras adequadas à separação correta do lixo estão
espalhadas pelo campus, tornando viável e fácil o descarte diferenciado e a
coleta seletiva do lixo gerado.



descarte consciente e correto de lixo eletrônico – pilhas, baterias, aparelhos
eletrônicos velhos ou danificados e outros tipos de lixo eletrônico serão
coletados numa lixeira específica, postada no campus; entretanto só a coleta
não é suficiente, também deve-se proceder ao descarte correto desse material
afim de que não acabem poluindo rios e lixões. A Facesa firmou um convênio
com uma empresa situada na região de Valparaíso de Goiás, que vai coletar o
material e proceder com sua reciclagem;



coleta de águas pluviais para reutilização durante operações de limpeza dos
ambientes;



a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por luminárias de LEDs,
mais eficientes, duráveis e menos agressivas ao meio ambiente;



diminuição do uso de copos descartáveis, adotando-se canecas de porcelana
individuais e personalizadas para os docentes;



o uso de energia renovável, no caso a solar, para recarregamento de baterias de
celular, a disposição de toda a comunidade acadêmica. Por meio de totens em
instalação em posições estratégicas;



a substituição de murais em paredes por monitores de plasma, que perfazem
uma redução no uso de papel, além de possibilitarem maior diversidade e
eficiência na comunicação, sobretudo na transparência institucional.
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Essas ações serão publicadas em e-book pela Editora Sena Aires.

3.3

Justificativa de oferta de vagas

A cidade de Valparaíso possui um sistema de ensino básico e superior, público e
privado, incluindo escolas técnicas de formação profissional. Essa rede é composta de
59 estabelecimentos de ensino fundamental e 24 escolas de nível médio. As matrículas
no ensino médio do município revelam um total de 5.713 alunos (IBGE 2015).
Em Valparaíso existem 4 (quatro) Instituições de Ensino Superior presenciais em
funcionamento, conforme quadro abaixo:

INSTITUIÇÕES

MODALIDADE

Faculdade Anhanguera de Valparaíso

Presencial

Instituto de Ciências Sociais e Humanas – ICSH

Presencial

Instituto Federal de Educação, Ciência d
Tecnologia de Goiás - IFG
FACESA

Presencial
Presencial

Fonte: e-MEC AGOSTO/2018

Em relação a oferta de Curso de Pedagogia, as instituições que ofertam o curso
na cidade são: Faculdade Anhanguera de Valparaíso e Instituto de Ciências Sociais e
Humanas – ICSH. No que tange a oferta na modalidade a distância, existem 13 (treze)
instituições ofertando o curso, são elas:

VAGAS NO POLO

INSTITUIÇÕES

VAGAS NACIONAIS

UNIANDRADE

1.000

7

UNICESUMAR

2.000

5

IESB

500

15

DE VALPARAÍSO
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UNINTER

22.000

1

UNIPROJEÇÃO

600

*15

ESAB

4.200

15

FAEL

6.000

15

UNIDERP

16.800

20

UNICSUL

2.500

10

UNOPAR

37.520

80

UNIUBE

3.900

35

UNIVERSO

2.000

33

UNISANTA

2.500

45

TOTAL

101.520

281

Fonte: Dados IBGE e-MEC agosto/2018

Portanto, a partir dos dados apresentados, chega-se a uma realidade
desproporcional em relação ao restante do país no número de vagas de Pedagogia
para os habitantes de Valparaíso, pois em um município com população de 159.500
habitantes, a razão de número de vagas por habitantes é de 0,0017 vagas.
A partir desses dados, FACESA observa um campo aberto para novos
empreendimentos na área, oferecendo novas oportunidades de capacitação, mediante
a utilização de novas tecnologias e metodologias educacionais. Por meio do seu PDI,
procura ampliar sua atuação educacional, com metodologias inovadoras, voltadas para
o desenvolvimento pessoal e profissional. Isso ocorre através da oferta de um ensino
que conduza à cidadania e ao comprometimento com os desafios da sociedade
contemporânea.
Dessa forma, em decorrência do pequeno número de vagas ofertadas em
Valparaíso, o município claramente demanda por um novo Curso de Pedagogia.

15

Não existe quantidade de vagas cadastradas no e-mec.
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4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

A organização didático pedagógica da FACESA está voltada para atender à
diversidade e à subjetividade de cada um no processo educativo, por isso, é
imprescindível que toda organização do curso passe por uma atualização constante, de
forma coletivizada, em que se busquem “novas formas de organização curricular, em
que o conhecimento escolar (conteúdo) estabeleça uma relação aberta e interrelacione-se em torno de uma ideia integradora” (Veiga, 2000, p. 27).
Com esse entendimento, a instituição objetiva reduzir o isolamento entre as
diferentes disciplinas curriculares dos cursos, procurando integrá-las de forma ampla e
contextualizada, para “potencializar as conexões sociopolíticas e profissionais do
processo formativo” (Veiga, 2004, p. 70) e, para tanto, cada curso envolve o seu
colegiado nas discussões, implementações e/ou revisões dos planos de ensino e nas
ações dos cursos.
Apresenta-se aqui, as linhas gerais do funcionamento e organização didática
pedagógica.

4.1 Políticas institucionais no âmbito do curso

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, estão previstas no
âmbito do curso de Pedagogia da FACESA e claramente voltadas para a promoção de
oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, pressupondo-se
práticas inovadoras para a sua revisão. A política de ensino na FACESA define suas
diretrizes políticas pedagógicas, procurando demonstrar o compromisso com a
formação superior de seus acadêmicos.
Levam-se em conta alguns princípios fundamentais:
I.

Comprometimento com a qualidade acadêmica e com a sustentabilidade;

II.

Disponibilização de infraestrutura moderna e atualizada;

III.

Ensino orientado por docentes qualificados e titulados;
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IV.

Formação e preparação dos acadêmicos para a cidadania e para o mundo
do trabalho;

V.

Responsabilidade social;

VI.

Seriedade e transparência, observando-se os regulamentos internos;

VII.

Eficiência no atendimento ao acadêmico; e

VIII.

Comprometimento e sintonia com a legislação da Educação Superior.

A Política de Ensino de FACESA tem como diretrizes:


a formação de profissionais orientada para a autonomia e para as diferentes
inserções do egresso no mundo do trabalho;



a orientação dos Projetos Pedagógicos ao momento histórico, social e
econômico do País e sua aprovação pelos colegiados superiores da FACESA;



a verificação e adequação dos recursos físicos e materiais e instalações
especiais;



e constituição de perfil de corpo docente orientado para a multiplicidade de
competências, a fim de conferir flexibilidade, agilidade e independência à
postura profissional dos egressos da FACESA.

A concepção pedagógica adotada no curso, em relação à aprendizagem, é a de
que esta deve se efetivar na inter-relação com o outro, sempre com a mediação da
linguagem, e como um processo de elaboração compartilhada de significações. Pois,
aprender é um ato social, embora individual, que ocorre na interação entre professor e
alunos mediados por tecnologia na modalidade de educação a distância. Como um dos
princípios curriculares, o PPC busca a contextualização que se realiza a partir das
interações entre o aluno e o objeto do conhecimento, com práticas diversas oriundas
de áreas e dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural dos sujeitos. Busca a
interdisciplinaridade,

tentando

reduzir

a

fragmentação

dos

conhecimentos

historicamente associada à divisão social e técnica do trabalho. A flexibilidade
curricular se viabiliza pela oferta de atividades complementares.
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O currículo do curso de Pedagogia contempla as orientações constantes das
DCNs, indicadas pelo Conselho Nacional de Educação como indispensáveis à
habilitação profissional.
A FACESA entende a iniciação científica como um processo de qualificação do
ensino e das práticas extensivas, uma vez que os métodos científicos instrumentalizam
o acadêmico a descobrir e a entender a realidade, permitindo sistematizar o
conhecimento na busca de mudanças do entorno social em que se encontra.
A FACESA dispõe de políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas
para as atividades extensionistas, sendo que o desenvolvimento artístico e cultural está
agregado a ocorrência das Semanas Temáticas ao longo do ano letivo, tanto na sede
quanto nos polos de apoio presencial. De acordo com seu Regimento Geral, dispõe do
CONEICE que é o colegiado deliberativo, normativo e consultivo superior em matéria
acadêmica, técnico-pedagógica e disciplinar, de coordenação e Diretoria Acadêmica
das atividades de ensino, iniciação científica e extensão.
Suas normatizações e deliberações são geridas pelo Núcleo de Iniciação
Científica e Extensão que coordena as atividades, os projetos e programas de
extensão. Todo esse processo é realizado envolvendo discentes e docentes, tutores,
corpo administrativo, comunidade acadêmica, monitores voluntários de extensão,
comunidade externa e por meio da celebração de parcerias com empresas e
organizações.
A FACESA planejou o desenvolvimento de políticas de iniciação científica,
visando as condições necessárias para uma produção científica voltada ao
atendimento das demandas locais e regionais. A FACESA entende que o investimento
em iniciação científica, bem como as ações de desenvolvimento artístico e cultural
fomentam a busca de novos parâmetros institucionais na persecução de seus objetivos
e finalidades, tanto no ensino quanto na extensão, ao mesmo tempo em que contribui
para a formação de profissionais autônomos com capacidade crítica e criativa diante
das circunstâncias que possam encontrar no cotidiano de sua vida profissional. Vale
destacar que, tanto a divulgação no meio acadêmico, quanto o estímulo com
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programas de bolsas são tornados públicos por meios de editais e na página
institucional, além disso, as bolsas são mantidas com recursos institucionais próprios.
A FACESA entende a importância da extensão como função relevante no
processo de formação, uma vez que coloca o acadêmico em contato com a realidade
em que vive, exigindo uma relação de superação do senso comum, no sentido de
mostrar a responsabilidade social da instituição e dele próprio, enquanto profissional e
cidadão.
As ações extensionistas da FACESA são instrumento de exercício de sua
responsabilidade social, na medida em que a última, refere-se às ações da instituição
(com ou sem parceria) que contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável.
Nesta Instituição de ensino, extensão e responsabilidade social caminham juntas
e são desenvolvidas por meio de trabalhos, ações, atividades, projetos e programas
desenvolvidos com e para a comunidade, objetivando a inclusão social, o
desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida, da infraestrutura
urbana/local e a inovação social.
As ações supracitadas são regulamentadas pelo Plano de Políticas de
Sustentabilidade e Questões Socioambientais, Memória Cultural, Promoção dos
Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial e Inclusão Social da FACESA, no qual
destaca-se a estruturação das semanas temáticas desenvolvidas no decorrer de cada
semestre e previstas em calendário semestral de extensão, cita-se assim: a semana de
combate à violência, semana da promoção dos direitos humanos e igualdade étnicoracial, semana da inclusão social e semana de sustentabilidade e socioambiental.
O Plano de Políticas de Sustentabilidade e Questões Socioambientais, Memória
Cultural, Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial e Inclusão Social
da FACESA, norteia-se: No âmbito da Sustentabilidade e Questões Socioeconômicas, pelo que determina a Lei nº 9.795, de 27 de Dezembro de 1999, a Educação Ambiental
é entendida por todos os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como o uso comum do povo,
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essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, devendo estar presente de
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo.
Pretende-se primar pela sustentabilidade e questões socioambientais visando a
conservação, recuperação e melhoria das condições ambientais, sociais e existenciais,
promovendo a participação de toda a comunidade da IES, no delineamento,
planejamento, implantação e avaliação das atividades e dos seus indicadores.
As questões relacionadas à diversidade e meio ambiente são trabalhadas por
meio da Semana da Sustentabilidade e questões socioambientais, prevista
semestralmente em calendário acadêmico. Durante a qual são realizadas exposições,
feiras, mostras científicas e oficinas de reciclagem.

4.1.1. Políticas de Ensino
A FACESA adota como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo
de toda a vida”, conforme apresentado pela UNESCO no Relatório da Comissão
Internacional sobre a Educação para o Século XXI.
A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro aprendizagens
fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento:


Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que
nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos
saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá
acesso, desde o início da vida humana, a não-aceitação de qualquer resposta
sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em
contradição com os fatos.



Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa
criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha
a exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições interiores.



Aprender a viver junto significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que
regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade.
Porém, essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas
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interiormente por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. “Viver
junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro com suas diferenças embora
permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias posições.


Aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir
os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a
vida individual e social.

Focada nessas premissas norteadoras, a FACESA incorpora aos seus cursos
abordagens que busquem:


A construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento
institucional, levando em conta a articulação dialética, diferenciação e
integração, globalidade e especificidade;



A interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e
desenvolvimento

econômico-social

sustentáveis,

reafirmando

o

seu

compromisso como potencializadora da formação humana e profissional;


A construção permanente da qualidade de ensino: entendida e incorporada
como processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando
continuamente sobre o tipo de sociedade que temos e queremos, a função dos
cursos superiores frente às novas relações sociais e de produção, e sobre o
perfil do profissional a formar frente às exigências do mercado de trabalho;



A integração entre ensino, iniciação científica e extensão buscando a construção
de um processo educacional fundado na elaboração e reelaboração de
conhecimentos, objetivando a apreensão e intervenção em uma realidade
dinâmica e contraditória;



A extensão voltada para seus aspectos fundamentais, quais sejam, tornar a
coletividade beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da
pesquisa, socializando o saber, e a coleta do saber não-científico elaborado pela
comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua origem;
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O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão da
concepção

de

conhecimento

como

atividade

humana

processualmente

construída na produção da vida material; e


A unidade entre teoria e prática, por meio do desenvolvimento, por parte de
docentes e acadêmicos em atividades de iniciação científica.

Vale salientar, que cada curso oferecido possui seu próprio PPC, que reúne
informações acerca da concepção do curso, do perfil profissional, dos objetivos, da
matriz, bem como de todas as ações do curso, tendo em vista uma metodologia
institucional que privilegia, além de estudos teóricos, a prática vivenciada em cada
área. Destaca-se nesse PPC a previsão de atividades articuladas ao ensino, à iniciação
científica e à extensão, buscando a formação de um profissional capaz de atuar
plenamente no mundo do trabalho, em contínua transformação.

4.1.2. Política de Graduação

Os cursos de graduação oferecidos pela FACESA se caracterizam pelo
compromisso de integrar o ensino com a iniciação científica e promover a extensão,
visando à formação de sujeitos autônomos, responsáveis e profissionalmente
competentes para responder aos desafios da realidade atual.
Para tanto, primam pelo foco no mercado de trabalho e pela qualidade do
Projeto Pedagógico, orientação que se espera atingir por meio da sinergia entre os
seguintes fatores:


Ação indissociável entre reflexão e ação e teoria e prática profissional;



Concepção producente dos currículos;



Titulação, o regime de trabalho e a qualificação dos docentes;



Produção acadêmico científica realizada por acadêmicos e professores;



Uso adequado da biblioteca como meio de aprendizagem; e
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Incorporação dos recursos da microinformática no processo de formação.

Os cursos de graduação destinam-se a oferecer a formação em áreas
fundamentais do conhecimento humano bem como as competências e habilidades
profissionais específicas, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.
O currículo dos cursos de graduação contempla obrigatoriamente as orientações
constantes das DCNs, indicadas pelo Conselho Nacional de Educação como
indispensáveis à habilitação profissional.
Até o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária do curso e as disciplinas
em regime de dependência podem, a critério do CONEICE, ser oferecidas por meio da
metodologia de educação a distância.
As normas de funcionamento e as estruturas curriculares dos respectivos cursos
são aprovadas pelo CONEICE. Os cursos de graduação são organizados de forma a
que todos os seus requisitos possam ser cumpridos dentro de um número de períodos
letivos previamente estabelecido em correspondência ao previsto na legislação vigente.

4.1.3. Política de Iniciação Científica

A FACESA planejou o desenvolvimento de políticas de iniciação científica,
visando ao oferecimento das condições necessárias para uma produção científica
voltada ao atendimento das demandas locais, regionais, e nacionais.
A FACESA entende que o investimento em iniciação científica fomenta a busca
de novos parâmetros institucionais na persecução de seus objetivos e finalidades, tanto
no ensino quanto na extensão, ao mesmo tempo em que contribui para a formação de
profissionais autônomos com capacidade crítica e criativa diante das circunstâncias
que possam encontrar no cotidiano de sua vida profissional.
A Política Institucional de Iniciação Científica da FACESA considera que:

47

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508



Conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento
econômico sustentável e responsável de uma região;



A prática da iniciação científica contribui para a formação de profissionais aptos
a propor soluções alternativas e criativas face às transformações sociais.

O incentivo e apoio à iniciação científica na FACESA têm como objetivos:


Dinamização e manutenção de ações sistemáticas para o estímulo ao
desenvolvimento de uma cultura de iniciação científica entre docentes e
acadêmicos;



Integração da iniciação científica com o ensino da graduação por meio da
qualificação docente e da iniciação científica;



Disseminação dos conhecimentos resultantes das iniciações científicas por meio
de publicações e apresentações em eventos científicos.

Visando atingir seus objetivos, a FACESA utiliza, dentre outras, as seguintes
estratégias de ação:


Apoio à criação de grupos de pesquisa envolvendo docentes internos e externos
à FACESA voltados a um interesse comum em área do conhecimento
específica;



Estabelecimento de mecanismos de qualificação e capacitação do corpo
docente;



Desenvolvimento de mecanismos de interação com a comunidade empresarial e
órgãos de fomento à pesquisa;



Realização de convênios e intercâmbios com instituições públicas e privadas,
institutos de pesquisa, indústrias e outras organizações para o desenvolvimento
de projetos comuns.

Vale salientar, que o Programa de Iniciação Científica (PIC), está em fase de
ampliação/implementação das linhas e grupos de iniciação científica, conta com uma
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verba institucional para apoio aos docentes pesquisadores e acadêmicos de IC, bem
como parceria entre instituição por meio de grupo de iniciação científica e diretório de
iniciação científica. O programa contém as seguintes formas de apoio, todas
regulamentadas e amplamente divulgadas:


Apoio à iniciação científica: aquisição de material permanente e de consumo aos
pesquisadores vinculados aos grupos de iniciação científica institucional;



Apoio à qualificação docente: financiamento para participação de pesquisadores
da Instituição em eventos científicos ou tecnológicos no país ou no exterior, com
apresentação de trabalhos de iniciação científica de sua autoria;



Auxílio de iniciação científica: a acadêmicos de graduação, com o objetivo de
despertar a vocação científica mediante à participação em atividades de
iniciação científica, propiciando o fortalecimento e a consolidação das linhas de
iniciação científica da Instituição.

Com esse programa busca-se acentuar a qualidade do ensino da FACESA,
aliando ensino- iniciação científica-extensão.

4.1.4. Política de Extensão

A extensão deve contribuir para viabilizar a relação transformadora entre a
FACESA e a sociedade. As atividades de extensão, inclusive as de natureza
desportiva, artística e cultural, visam a valorizar e a estimular a criação e a difusão da
arte e da cultura, particularmente aquelas patrocinadas pela comunidade, refletindo o
potencial da FACESA no contexto social e sendo base para o desenvolvimento de
programas de ensino e produção do saber, recolhendo insumos para a contínua
revisão do fazer acadêmico.
A

extensão possibilita

a

expansão

de oportunidades

de acrescer o

conhecimento, aliando teoria e prática, razão pela qual suas diretrizes articulam-se
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para a necessidade de uma intervenção que favoreça a abrangência e a integração na
sociedade, constituindo-se em um espaço privilegiado de formação profissional.
As práticas de extensão viabilizam o desenvolvimento de ações voltadas,
sobretudo, para as necessidades locais do entorno em que se situa a FACESA,
possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades prática/teórica e o
verdadeiro conhecimento da realidade próxima. Para mais, há uma preocupação da
FACESA em desenvolver atividades de extensão que se destinem a promover a sua
integração com a comunidade local ou regional.
A FACESA dispõe de políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas
para as atividades extensionistas. De acordo com o seu Regimento Geral dispõe de um
CONEICE que é o colegiado deliberativo, normativo e consultivo superior em matéria
acadêmica, técnico- pedagógica e disciplinar, de coordenação e Diretoria Acadêmica
das atividades de ensino, iniciação científica e extensão.
Suas normatizações e deliberações são geridas pelo Núcleo de Iniciação
Científica e Extensão que coordena as atividades, os projetos e programas de
extensão.

Todo esse processo é realizado mediante a parceria de docentes,

acadêmicos, comunidade acadêmica, monitores voluntários de extensão, comunidade
externa e por meio da celebração de parcerias com empresas e organizações.
Os monitores voluntários de extensão desenvolvem suas atividades junto ao
Núcleo de Extensão, seguindo o Regulamento da Monitoria Voluntária de Extensão, a
fim de assegurar a continuidade dos serviços prestados pelos programas de extensão
à comunidade externa, além disso os monitores voluntários de extensão também
desenvolvem atividades de extensão em período de recesso acadêmico possibilitando
assim, que estas ações sejam perenes.
A FACESA oferece ainda o Museu de História Natural, para visitação. Neste
museu é exposta uma diversidade de espécies de animais e plantas do cerrado
(construção de exsicatas). A visitação é feita principalmente pelos públicos alvos dos
programas de extensão da FACESA.
Os temas são abordados ainda por componente curricular específico e sempre
discutidos em Semanas Acadêmicas e demais eventos.
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No âmbito da Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial – Prevê
a divulgação e produção de conhecimentos, bem como, atitudes, posturas e valores
que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de
interagir e negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos
legais e valorização da identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
Na realização de atividades relacionadas à história e cultura afro-brasileira e africana
que tem por objetivo, de acordo com o Decreto Nº 5296 de 2 de dezembro de 2004,
prevê o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afrobrasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das
raízes africanas da nação brasileira.
São, neste sentido, desenvolvidas as Semanas de Promoção dos Direitos
Humanos e Igualdade Étnico-Racial, previstas semestralmente em calendário
acadêmico, esta semana promove o conhecimento da cultura de diferentes etnias,
valorizando, sobretudo as culturas indígena e africana. Os temas são desenvolvidos
por meio de painéis, exposição de utensílios, adereços, comidas típicas, danças,
músicas e lendas.
A estruturação desta semana é realizada com a colaboração da Secretaria
Municipal de Cultura e Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) - doação de
materiais de divulgação - área do Ministério da Saúde responsável por coordenar a
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
Estende-se também, neste evento, o foco à divulgação da Política Nacional de
Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, aprovada em
2008 e publicada pela portaria nº 2836, de 1º de dezembro de 2011.
Essa portaria reafirma que a garantia ao atendimento à saúde é uma
prerrogativa de todo cidadão e cidadã brasileiros, respeitando-se suas especificidades
de gênero, raça/etnia, geração, orientação e práticas afetivas e sexuais e converge
com os princípios fundadores do Sistema Nacional de Saúde (SUS), ensinados aos
nossos acadêmicos: integralidade, universalidade e equidade.
No âmbito da Inclusão Social – regulamenta-se o desenvolvimento de ações voltadas à
informação acerca da importância da inclusão social, considerando-se como pessoa
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com deficiência, de acordo com a Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, todo
aquele que apresenta limitação temporária ou permanente da capacidade de
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo.
Neste âmbito, vale dar ênfase a estruturação de ações voltadas à criação de
projetos que abordem a acessibilidade, tomando-se a abrangência do conceito, o
desenvolvimento de ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de assegurar
o acesso e a permanência, com sucesso, de todos os acadêmicos, em especial os que
apresentam deficiência ou necessidades educacionais especiais, nas instituições de
educação superior. Promove-se neste sentido, a implementação de ações voltadas à
promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência e de ações voltadas à
inclusão digital.
No âmbito da divulgação e preservação da Memória e Patrimônio Cultural –
prevê o desenvolvimento de atividades de divulgação do patrimônio local e regional,
principalmente por meio da realização dos Momentos Culturais também inseridos nas
das Semanas Acadêmicas e demais eventos da FACESA.
O Momento Cultural, realizado na última sexta-feira de cada mês. Para a
oportunização deste evento, previsto semestralmente em calendário acadêmico, o
Núcleo de Extensão estruturou dois bancos de dados. O primeiro arquiva inscrições de
docentes,

acadêmicos,

corpo

técnico

administrativo

e

demais

colaboradores

interessados em participar do evento. O segundo banco de dados, dispõe de dados
dos artistas locais e regionais.
Este evento ocorre em horário de intervalo – nesta ocasião, o horário é ampliado
para 40 minutos - e tem prioritariamente a finalidade de divulgar as habilidades e
produções artístico-culturais da comunidade acadêmica e local. É realizado em
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

Este momento é de extrema

importância, pois permite a divulgação não apenas de talentos musicais ou que
envolvem algum tipo de dança ou expressão corporal, mas também de trabalhos de
artistas artesãos da região, pois na ocasião, oportuniza-se a exposição e venda destes
produtos. O que auxilia o crescimento socioeconômico desta região.
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O momento cultural também é inserido em todas as semanas acadêmicas da FACESA
e demais eventos.
A memória cultural, à produção artística e o patrimônio cultural são temas
contemplados por meio do Momento Cultural e da Semana da Promoção dos Direitos
Humanos

e

Igualdade

Étnico-

Racial.

Pois

nestes

eventos

são

expostos

respectivamente, parte da cultura local com seus produtos artesanais, comidas típicas
e danças da região e as diferentes culturas dos povos africanos, indígenas e asiáticos.
Vale ressaltar ainda a tradicional festa junina da FACESA, conhecida na região
pelas apresentações de danças e comidas típicas regionais.
Na FACESA, desenvolve suas ações extensionistas por meio da articulação
destas com o ensino (articulação com os componentes curriculares de cada curso) e a
iniciação científica. Essa articulação se efetiva com a utilização de alguns instrumentos
que são:


Os Programas de extensão: Melhor Idade (idosos cadastrados no Centro de
Terapia Ocupacional – CEMITO);



Benjamim (crianças de 06 a 12 anos residentes na comunidade local),
Promovendo Saúde nas Escolas (crianças e adolescentes do ensino
fundamental e médio de escolas locais) e



Comando de Saúde nas Empresas (colaboradores do CETESA e de empresas
parceiras).

4.1.5. Política de Pós-Graduação Lato Sensu

A FACESA, reconhecendo o importante papel social que a educação continuada
realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade, possui uma
política de pós-graduação lato sensu.
Os programas de pós-graduação lato sensu oferecidos pela FACESA têm como
objetivos:
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Contribuir para capacitar recursos humanos, oferecendo um diferencial de
competitividade para atender à demanda social que exige aprendizado contínuo,
particularmente nas áreas profissionais;



Contribuir para o aperfeiçoamento e capacitação permanentemente do corpo
docente e para a melhoria do desempenho acadêmico.

A política de pós-graduação lato sensu da FACESA procura ultrapassar a rigidez
de um processo de planejamento centralizado e de longo prazo, para ser entendida
como a afirmação de um programa de ação racional passível de adaptações impostas
pelas mudanças imprevisíveis e aceleradas da sociedade, com objetivos e estratégias
de intervenção que possam dar respostas eficazes às demandas e carências da
sociedade.
Geração de conhecimentos científicos novos que possam resultar em benefícios
sociais e na melhoria do ensino, por meio:


Da busca pelo desenvolvimento de novas metodologias de ensino aprendizagem
e da ampla articulação didático científica com retorno para o ensino de
graduação;



Do desenvolvimento de iniciação científica, ampliando o domínio das áreas de
conhecimento a que estão afetas e possibilitando inovação tecnológica e o
desenvolvimento teórico;



Da integração dos alunos de graduação em programas de iniciação à
investigação científica, buscando despertar vocações e incentivar, entre os
estudantes

de

graduação,

talentos

potenciais

para

pesquisa

e,

em

consequência, para a produção científica e para o ensino.

Promoção da integração da FACESA com a comunidade local, numa articulação
entre o tecido produtivo e o tecido social, de modo cooperativo, por meio:


Da formação de profissionais mais qualificados para a docência, investigação e
atuação profissional; e
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Da promoção e desenvolvimento de parcerias, e outras formas de associação
com outras instituições acadêmicas, setor empresarial, setor público e terceiro
setor.

Neste sentido, a FACESA desenvolve atividades de ensino de pós-graduação
lato sensu, com programas organizados que almejam sua consolidação. Estes têm o
objetivo de desenvolver e aprofundar a necessidade específica por qualificação de
profissionais de nível superior, de professores e de pesquisadores, das áreas
empresarial, estatal e do terceiro setor, capacitando-os a atuar em diferentes contextos,
num

ambiente

em

permanente

transformação,

buscando

uma

abordagem

interdisciplinar e integrada aos diversos segmentos da sociedade, com adaptabilidade
e flexibilidade diante da inovação.
As atividades de ensino de pós-graduação lato sensu são realizadas em estreita
relação com a graduação visando à melhoria e à renovação desse nível de ensino. A
integração graduação com a pós-graduação lato sensu, concorre para a melhoria da
qualificação dos docentes e para a melhoria da atuação desses professores na
graduação por meio de uma ampla articulação didático-científica.

4.1.6. Política de Educação Inclusiva

A política de educação inclusiva estabelecida pela FACESA tem como objetivo
principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos historicamente
discriminados, tendo como perspectiva básica direitos e oportunidades iguais para
todos os cidadãos.
A proposta de educação inclusiva da FACESA fundamenta-se, prioritariamente,
na maior democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da sociedade a
seus cursos, sem comprometimento do critério de mérito como legitimador desse
acesso. Dessa forma, a inclusão social é vista de forma abrangente, envolvendo
padrão econômico e necessidades especiais, entre outros.
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Neste sentido, a FACESA conta com uma política de inclusão social que visa a
facilitar o acesso e permanência do acadêmico no Ensino Superior, que prima por uma
“Educação como compreensão e promoção da diversidade humana”, o que implica a
elucidação de seu papel como agente (re) significador na sociedade, de modo a prover
uma educação de qualidade para todos, caracterizando a coerência entre a missão e
suas ações.
Entre as ações voltadas a esse objetivo, destacam-se:


A participação da FACESA em programas governamentais, como Bolsa
Universitária,

FIES

e

PROUNI,

além

de

oferecer

possibilidades

de

financiamentos privados;


A oferta de bolsas diversas: bolsas integrais por mérito acadêmico; desconto
familiar; bolsas para funcionários e familiares; convênios com empresas e
sindicatos; bolsas de incentivo à segunda graduação para egressos da FACESA
e de outras IES;



A inserção curricular de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como disciplina
curricular nos cursos, em atendimento ao Decreto no 5.626, de 22/12/2005;



A aplicação da Portaria 3.284, de 07/11/2003, no sentido de assegurar aos
alunos com deficiência física e sensorial, condições básicas: de acesso ao
ensino, acesso e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a
utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, de todos os espaços,
mobiliários, equipamentos e edificações dos portadores de necessidades
especiais;



A ampliação de projetos institucionais que contribuam para a inclusão social.

4.1.7. Política de Inovação

A FACESA busca a inovação acadêmica e administrativa, sustentabilidade das
ações e gestão colegiada e transparente. Neste sentido, a inovação na educação
pressupõe, inicialmente, uma reflexão a respeito dos paradigmas que dão sustentação
56

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

às organizações dos currículos, dos espaços e organização de gestão, dos espaços e
organizações pedagógicos e das decisões no interior da Faculdade.
É preciso avançar do paradigma cartesiano para o da complexidade, que implica
princípios

norteadores

como

a

multidisciplinaridade,

interdisciplinaridade,

transdisciplinaridade, cooperação, interação, intercâmbio entre organizações e
instituições, cursos, modalidades, níveis de ensino.
Nos currículos, é necessário compreender não só a formação técnica científica,
mas também a formação ética, estética, cultural e política, bem como os fundamentos,
os conhecimentos que garantam a identidade profissional e conhecimentos
complementares,

possibilitadores

de

uma

vivência

acadêmica

plena.

A

internacionalização e os intercâmbios no país colocam-se como princípios inovadores
para o ensino, iniciação científica e extensão.
O empreendedorismo e a relação com a sociedade externa são importantes
bases na formação dos acadêmicos, docentes e técnicos administrativos. Os espaços
e a organização da gestão acadêmica e administrativa devem seguir também o
princípio da nucleação, com decisões colegiadas e estruturas administrativas coletivas
que permitam o desenvolvimento pleno das funções fundamentais da Faculdade.
A gestão administrativa deve ser totalmente informatizada para permitir fluxos
administrativos e acadêmicos mais ágeis e eficazes.
Os espaços físicos devem ser planejados tendo a inovação arquitetônica e a
sustentabilidade ambiental como fundamentos nas proposições.

4.1.8. Políticas de Educação a Distância

O envolvimento do segmento educacional no processo de globalização
impulsionado pelas conquistas das novas tecnologias de informação e comunicação
(TIC) tornou-se inexorável. Nesse cenário, as instituições de educação superior
exercem papel relevante, utilizando a EaD para ampliar os recursos que permitem
inovar e qualificar o ensino, a iniciação científica e a extensão.
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Vencida a barreira do preconceito da comunidade acadêmica, hoje a EaD,
particularmente com o uso intensivo da internet, firma-se como um recurso capaz de
atingir um público alvo cada vez maior e mais diversificado, possibilitando a expansão
qualificada da oferta de cursos superiores e atendendo a uma demanda social explícita
e crescente, dirigida para as Faculdades.
Além de constituir-se numa alternativa viável para democratizar o acesso ao
ensino superior, as experiências com a EaD proporcionam uma reflexão no ambiente
institucional sobre as metodologias para o ensino superior, propiciando inovação no
desenho dos cursos de graduação presenciais, na perspectiva de elevar a qualidade
desses cursos.
Com a institucionalização das ações em EaD, a FACESA almeja ofertar cursos
tecnólogos, de graduação, e de pós-graduação lato sensu, utilizando essa modalidade
de ensino, a FACESA ampliará os meios para cumprir sua missão socioeducativa, sem
perder de vista o seu compromisso com uma educação superior de qualidade.
O Brasil, caracterizado pelo amplo espaço nacional e sua diversidade regional,
vivencia o século do desenvolvimento tecnológico, científico e cultural. Esse cenário
implica uma expansão das fronteiras comerciais e de troca de experiências marcada
pelo tempo real, em que demanda um redimensionamento no mundo do trabalho e nas
relações sociais e política, que exige um novo perfil de indivíduo e de trabalhador.
Para tanto, torna-se inadiável contar, para o seu desenvolvimento, com Cursos
na modalidade a distância (EAD). Ressalva-se que diante de um solo tão vasto quanto
o brasileiro, os cursos fazem a trilha mais objetiva para uma possível reversão dos
polos de subdesenvolvimento e analfabetismo que ainda primam no nosso território
nacional.
Torna-se, nesta modalidade, o caminho seguro para o acesso às tecnologias de
informação e comunicação, a construção de conhecimentos contextualizados,
priorizando a participação salutar e solidária. Entretanto, para que esse cenário tornese uma forma viva, é preciso que o aluno ocupe o centro de todo o processo, o que
significa questionar, opinar, solicitar ajuda e trocar ideias e opiniões em rede com os
colegas e tutores.
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A FACESA protocolou no segundo semestre de 2017, conforme previsão
anterior, Cursos Bacharelados e Tecnológicos na Modalidade a Distância nas áreas
das ciências humanas, educação e gestão, junto ao Ministério da Educação. Para isso,
mobilizou uma equipe de profissionais de Tecnologia da Informação e das áreas
técnicas profissionalizantes, de modo a oferecer os Cursos Técnicos com a mesma
competência e seriedade dos Cursos presenciais.
Considerando que as teorias que fundamentam o processo de ensinar e
aprender na Educação a Distância estão em construção, em lugar de adotar qualquer
das vertentes conhecidas, a FACESA optou por firmar seus princípios epistemológicos,
históricos e políticos, mediante a explicitação de como se desenvolve esse processo, a
quem se destina e os valores envolvidos.
Assim, a proposta da FACESA para a oferta de educação na modalidade a
distância obedece às seguintes diretrizes:


Estimular e oportunizar a interação e desenvolvimento de projetos colaborativos,
proporcionando o reconhecimento, tolerância e respeito à diversidade cultural no
processo de capacitação e construção do conhecimento;



Adotar a visão desenvolvimentista da sociedade através do conhecimento,
preconizando a justiça como foco da educação à distância;



Adotar uma estrutura organizacional curricular que exorte a interdisciplinaridade
pela implementação da transversalidade entre conteúdos e metodologias, de
forma a permitir a postura reflexiva do acadêmico, tanto de forma isolada quanto
entre seus pares, demandando a valorização do conhecimento previamente
acumulado e sua reinterpretação frente à novos conceitos, garantindo assim a
flexibilização curricular atrelada à aplicação e compreensão dos aspectos
estudados em sua realidade;



Ampliar a capacidade do acadêmico, por meio do desenvolvimento pleno de seu
potencial, de forma ampla, tanto nos vetores de qualificação para o mercado de
trabalho quanto para o exercício de sua cidadania e papel social;



Oportunizar instrumentos que permitam a recuperação dos estudos de forma
qualificável e mensurável;
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Flexibilizar o processo avaliativo por meio de metodologias adequadas ao
acolhimento de acadêmicos com perfil de aprendizagem diferenciado;



Estimular o diálogo e debate racional como mecanismo de compreensão e
resolução de diferenças culturais, hierárquicas e ideológicas;



Confeccionar material didático de apoio em moldes que incentivem o
progressivo aprendizado e prazer no estudo por meio da compreensão ampla da
aplicabilidade prática de seus conhecimentos na realidade que o cerca;



Incentivar a capacidade e raciocínios dedutivos e indutivos e a iniciativa como
ferramental para o auto aprendizado; e



Fomentar o usufruto racional de recursos tecnológicos como mecanismos que
propiciem a obtenção de informação, a revisão critica dessa informação e a
comunicação entre docentes, tutores e acadêmicos.

Os instrumentos de estímulo ao auto aprendizado demandarão uma postura
focada no auto aprendizado com o devido suporte institucional, impelindo o acadêmico
a estudar e ampliar suas referências de conhecimento de forma independente,
realizando atividades centradas no processo colaborativo, na comunicação dinâmica
lançando mão de quaisquer recursos existentes no meio, estimulando a capacidade de
produção adaptativa.
Os Cursos a Distância, possuem momentos presenciais teórico-prático. Na
FACESA, o aluno terá uma formação à altura dos seus anseios e certamente será um
profissional com amplas possibilidades de ingresso imediato no mercado de trabalho,
otimizando o tempo e melhor aproveitando as facilidades das tecnologias adotadas
pelo Sena Aires.
Como exemplo, temos a ampla Biblioteca Virtual, Tutores especialmente
contratados para dar suporte ao aluno, Plantão de dúvidas, Estágios garantidos por
empresas conveniadas, uma Plataforma na Internet de fácil acesso, e equipe treinada
para tirar dúvidas por diversos canais: telefone, e-mail, chat, fóruns, dentre outros.
Realizando os cursos na modalidade EAD, o aluno poderá administrar melhor
seu tempo, fazendo suas atividades de estudo via internet e agendando os encontros
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presenciais de acordo com Cronograma previamente estabelecido, ou seja: quando
previsto, fará as atividades práticas nos encontros presenciais para desenvolver suas
Habilidades e Competências profissionais.

4.1.8.1. Núcleo de Educação a Distância (NEaD)

A Coordenação Acadêmica a Distância (CAaD) é também conhecida por Núcleo
de Educação a Distância (NEaD). A Coordenação Acadêmica a Distância é a instância
responsável pela condução, implementação e manutenção dos processos e
procedimentos acadêmicos e tecnológicos dos seus cursos e programas.
O Núcleo de Ensino a Distância (NEaD) é composto pelo Coordenador
Acadêmico do NEaD, pela Central de Cursos e pela Gerência de Tecnologia de
Informação. Estes dois órgãos são responsáveis pelas operações tecnológicas,
operação logística, núcleo de ensino-aprendizagem e centro de produção e recursos
multimidiáticos.
Em relação à Gerência de Tecnologia de Informação, a FACESA administra os
recursos de tecnologia de informação e comunicação de forma a permitir a
acessibilidade digital plena para todos os discentes, de forma a derrubar barreiras entre
o conhecimento e os discentes. Suas Políticas de acessibilidade incluem a digital, na
modalidade a distância, ao disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem recursos
didáticos em diferentes linguagens e suportes, tais como texto, vídeo, legendas, áudio,
entre outras, com base nas orientações do Consórcio W3C.
A FACESA conta com uma equipe multidisciplinar composta por docentes e
profissionais de TI, programadores em PHP, JAVASCRIPT, CSS3, Python, R e HTML5
de forma a executar e a implementar toda e qualquer demanda de tecnologia
institucional estimulada pelos NDEs dos cursos EAD. Entre as ferramentas utilizadas
para fins de acessibilidade comunicacional, todas as ferramentas baseadas em WEB
cumprem os requisitos de acessibilidade digital proposto pela W3C, sob a forma do
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WCAG 2.0 e ARIA, buscando a plena compatibilidade com ferramental de
acessibilidade digital.
A FACESA considera o Coordenador de Curso como o educador responsável
pelo sucesso do curso, sendo que ele deve ter sólida fundamentação conceitual e
técnica da área, atuar como gestor eficaz, crítico, reflexivo, flexível, proativo, ter visão
clara e forte para estimular padrões mais elevados de desempenho de todo o corpo
docente e discente.
Os Coordenadores de Cursos devem apresentar Plano de Gestão a cada
semestre,

contendo

objetivos,

metas

e

indicadores,

contemplando

Ensino,

pesquisa/iniciação cientifica e extensão a ser aprovado pela Diretoria Acadêmica. A
Coordenação Acadêmica a Distância (Nead) subordina-se à Diretoria Acadêmica e
articula suas ações com a Coordenação Acadêmica Presencial para o cumprimento
das metas e ações relativas a educação a distância e hibrido tanto para a graduação
como para a pós-graduação.

4.2 Objetivos do curso de Pedagogia

Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Pedagogia (licenciatura), o curso ofertado pela FACESA terá como objetivo:
Formar profissionais qualificados, através do ensino superior de qualidade, para
exercer as funções do magistério nos níveis da Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, bem como, nas diferentes modalidades de ensino, na gestão
educacional e em espaços não escolares contribuindo para o desenvolvimento sócioeconômico-cultural da região, procurando interrelacionar docência, pesquisa e
extensão formação de professores para exercer funções de magistério na Educação
Infantil, Ensino Fundamental, na área de serviços e apoio escolar; bem como nas
demais áreas nas quais seja previsto conhecimento pedagógico.
Os objetivos específicos do curso de Pedagogia FACESA, assim como
determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
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Pedagogia, licenciatura, Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 e a nova
Resolução CP/CNE n. 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda Licenciatura) e para a
formação continuada, estará o Pedagogo formado na instituição apto a:


reconhecer

a

ação

educativa

como

prática

social

de

intervenção

e

transformação da sociedade;


entender o papel do brincar na educação infantil e no ensino fundamental;



compreender a dimensão pedagógica da prática educativa com seus aspectos
distintos e inter-relacionados – à docência, a iniciação científica e a extensão,
como objeto de estudo e referência para a aprendizagem e atuação do
pedagogo;



compreender os aspectos políticos, pedagógicos e epistemológicos como
constitutivos do planejamento e do exercício da ação educativa formal e não
formal;



promover a inclusão em seu sentido mais amplo, mantendo uma atitude de
respeito à diversidade;



apreender o significado e as funções das diferentes modalidades de avaliação –
do ensino, da aprendizagem, do currículo e das instituições de ensino;



considerar o conhecimento e todos os valores éticos, estéticos, morais, políticos
e científicos que lhe são inerentes, como conteúdo que confere significado às
relações sociais e culturais que se estabelecem nas ações educativas;



perceber a escola em suas dimensões política, pedagógica e administrativa,
como instituição responsável pela transmissão cultural do conhecimento
entendido como patrimônio científico, acumulado ao longo da história, e pela
revisão crítica que promove o avanço ético, estético, moral e científico desse
patrimônio;



compreender a realidade educacional por meio do estágio supervisionado.
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trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em
diversos níveis e modalidades do processo educativo.

Sendo assim, os objetivos do curso de Pedagogia da FACESA, consideram o
perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, e
principalmente as características locais e regionais, para oferecer práticas emergentes
no campo do conhecimento relacionado ao curso.
4.3 Perfil profissional do egresso

O perfil do egresso está em sintonia com o PPI, observando-se o que
estabelecem as DCNs, a legislação vigente, as exigências do mundo do trabalho, a
literatura na área específica de formação, bem como os diferenciais que a instituição
pretende que tenham seus egressos.
Os documentos que fixam os propósitos e metas a serem alcançados durante a
formação dos alunos, os critérios norteadores para a definição do perfil do egresso
pautam-se por uma visão humanista, que internaliza valores como responsabilidade
social, justiça e ética profissional de maneira a integrar produtivamente conhecimentos,
competências, habilidades e talentos na formação do futuro profissional.
Considerando-se que à Educação Superior cabe possibilitar a construção e a
socialização do conhecimento, bem como o desenvolvimento do posicionamento crítico
a ele relacionado, espera-se que, mediante os currículos oferecidos, a instituição
concorra para o aprimoramento de identidades pessoais e profissionais que
apresentem, entre outras características, as que seguem:
I.

Postura crítica, reflexiva e empreendedora; aptidão para exercer as funções
profissionais de modo ético;

II.

Capacidade de analisar, compreender e buscar soluções para situaçõesproblema;

III.

Capacidade

de

inter-relacionar

diferentes

campos

do

saber

(interdisciplinaridade);
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IV.

Respeito à diversidade de diferentes naturezas;

V.

Sólida formação técnico-profissional;

VI.

Competência para atuar em equipes multiprofissionais;

VII.

Capacidade de comunicação e expressão pautada em preceitos da ética do
respeito e das diferenças ao outro;

VIII.

Capacidade de utilizar diversificadas fontes de informação e recursos
tecnológicos no processo de construção do conhecimento; e

IX.

Compromisso com ações/posturas (solidariedade, responsabilidade social,
sustentabilidade, dentre outros) que concorram para a melhoria da qualidade
de vida.

Para mais, a definição das competências (que incluem conhecimentos e
atitudes) foi realizada de acordo com o Referencial para as DCNs para os cursos de
graduação, contido no Parecer CNE/CES nº 67/2003, ao qual expressa as
competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades
locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de novas
demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. As principais competências definidas
pela FACESA a serem desenvolvidas em todos os cursos são:


Tomada de decisões: O trabalho dos profissionais egressos deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões, visando o uso apropriado,
eficácia e custo-efetividade da força de trabalho, de equipamentos, de
procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir
competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais
adequadas, baseadas em evidências científicas.



Comunicação: Os profissionais egressos devem ser acessíveis e ser capazes de
manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com
outros profissionais e o público em geral. A comunicação verbal e não-verbal, o
domínio da escrita e leitura; o domínio de tecnologias de comunicação e
informação são competências necessárias.
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Liderança: No trabalho em equipe multiprofissional, os egressos deverão estar
aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da
comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia,
habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma
efetiva e eficaz.



Pedagogia e Gerenciamento: Os profissionais devem estar aptos a tomar
iniciativas, fazer o gerenciamento e Pedagogia tanto da força de trabalho quanto
dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem
estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na
equipe que integram.



Educação Permanente: Os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação quanto na sua prática. Deverão aprender
a aprender e a ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o
treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, proporcionando
condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os
profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e promovendo a mobilidade
acadêmica e profissional, a formação e a cooperação por meio de redes
nacionais e internacionais.

Em síntese, o egresso da FACESA deve ser um profissional que construiu
conhecimentos e desenvolveu habilidades e atitudes que lhe possibilitem a
compreensão crítica e reflexiva da realidade, a capacidade de buscar conhecimentos
(aprendizagem autônoma), a consciência da incompletude da formação inicial e
consequente necessidade da formação permanente continuada, capaz de atuar e
interagir nas diversas atividades e contextos sociais, orientando- se por princípios
éticos e formação cidadã.
Além de seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação
em Pedagogia (licenciatura), o egresso do curso de Pedagogia da FACESA formará
profissionais com sólida formação básica, humanística e cultural, capazes de
compreender o contexto da Educação como um todo e da Pedagogia em especial, de
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modo integrado, sistêmico e estratégico, como também suas relações com o ambiente
externo.
A FACESA deverá assegurar a seu egresso uma formação generalista, apto a
atuar em todos os níveis da área da Pedagogia, com uma visão ampla e global,
respeitando os princípios éticos/bioéticos, morais e culturais do indivíduo e da
profissão, com o objetivo de desenvolver padrões qualitativos na sua lide profissional.
Apresentando um currículo inovador, os profissionais do Curso de Pedagogia da
FACESA, devem reconhecer a importância das seguintes formações:


Formação

para

tecnologias

de

informação

e

comunicação

para

o

desenvolvimento da docência no século XXI;


Formação para o entendimento do papel da aprendizagem na educação infantil
e o ensino fundamental;



Formação humanística para compreender o objeto da ação educativa: o sujeito,
a Pessoa;



Formação Humanística e Psicológica para a educação infantil e o ensino
fundamental;



Formação epistemológica básica nas áreas de Português, Matemática, Ciências,
História, Geografia e Artes.

Em consonância as necessidades profissionais e sociais do setor, bem como,
com o proposto das Diretrizes Curriculares Nacionais, buscar-se-á ao licenciado em
Pedagogia da FACESA, a formação fundamentada na concepção sócio crítica de
educador, com domínio e compreensão da realidade e com uma consciência que
permita interferir na realidade escolar e transformá-la tendo a docência como base.
A FACESA irá formar um profissional que, além de estar sempre apoiado em um
repertório de informações e habilidades compostos por pluralidade de conhecimentos
teóricos e práticos, cuja consolidação é proporcionada pelo exercício da profissão, seja
capaz de ter:


Compreensão de quem é o sujeito da ação educativa, sua pluralidade e
diversidade física, emocional, cultural e espiritual;
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Compreensão ampla e consistente do processo educativo, formal e não formal;



Capacidade de formular e encaminhar soluções de problemas educacionais;



Capacidade de articular as diferentes áreas de conhecimentos no campo
educacional;



Capacidade de articular ensino e pesquisa com atividades de extensão;



Capacidade

de

desenvolver

metodologias

adequadas

às

necessidades

educativas atuais;


Atitude ética na atuação profissional;



Capacidade de atuar no planejamento das diferentes ações da prática educativa;



Capacidade de gerir e coordenar ações técnicas e administrativas no campo da
educação formal e não formal;



Capacidade de compreender a avaliação como processo educativo tanto no
âmbito do rendimento escolar, quanto institucional;



Capacidade de atuar criativamente no âmbito educacional;



Capacidade de atuar cientificamente sobre a realidade educativa;



Capacidade de desenvolver atitudes empreendedoras no campo profissional;



Capacidade de atuação docente com enfrentamento de problemas de
aprendizagem;



Capacidade de atuar interdisciplinarmente;



Capacidade de elaborar e implementar projetos de natureza pedagógica;



Capacidade de análise dos conteúdos curriculares da educação básica;



Capacidade de intervir na organização da escola e do trabalho escolar.

Ademais, o Licenciado em Pedagogia da FACESA será um profissional com
consistente base teórica, articulada à investigação, envolvendo práticas educativas,
com ênfase em conhecimentos específicos, devendo contemplar as seguintes
dimensões:


Compreensão da função social da escola;



Domínios dos conteúdos curriculares da Educação Básica;
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Domínio do conhecimento pedagógico;



Domínio dos processos de investigação;



Domínio da prática docente.

Dentre

várias

competências

desejáveis,

destacamos

as

atitudes

mais

valorizadas no campo profissional e que serão intensamente trabalhadas na Instituição:
iniciativa; criatividade; inovação; determinação; vontade política; abertura às mudanças;
adaptabilidade a diferentes modelos organizacionais sempre marcados por percepções
de um mundo internacional e globalizado; habilidades de comunicação e negociação;
expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos
processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
competência lógica e quantitativa; raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com
valores

e

formulações

matemáticas

presentes

nos

fenômenos

produtivos,

administrativos e de controle; competência racional e estratégica; capacidade de
reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, atuar preventivamente, transferir
e generalizar conhecimentos e exercer o processo de tomada de decisão; e
competência lidar com situações de estresse profissional na área da educação.

4.4 Estrutura curricular

A estrutura curricular considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a
acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total, e evidencia a
articulação da teoria com a prática.
A seleção dos conteúdos curriculares segue as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o curso de PEDAGOGIA. A seleção dos conteúdos passa pela análise do Núcleo
Docente Estruturante, e de pesquisas em diversos contextos. Busca-se, assim, tornar o
currículo vivo, em uma dinâmica de conteúdos que ganha forma na vivência
contextualizada, propiciada por diferentes estratégias pedagógicas adequadas a cada
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componente curricular e ao movimento dos atores acadêmicos - alunos e professores,
responsáveis pela construção e reconstrução do conhecimento científico.
O projeto pedagógico do curso apresenta uma concepção da estrutura curricular
fundamentada em metodologia pedagógica com foco na aprendizagem ativa que
articule o ensino, a iniciação científica e a extensão; o estímulo ao desenvolvimento de
conteúdos integradores, contextualizados e essenciais através de processos
interdisciplinares e transdisciplinares e o desenvolvimento do espírito crítico e analítico,
desenvolvendo estratégias para a resolução dos problemas enfrentados na atuação
profissional e na sociedade.
No início do Curso os alunos serão mais amparados em seu processo de
aprendizagem a distância, realizando uma Ambientação durante a qual tomarão
contato com Guia de Aluno que contempla a Dinâmica das atividades no ambiente
virtual de aprendizagem acompanhados pelos tutores a distância e presencial.
O curso de PEDAGOGIA está organizado em 8 semestres, 16 módulos, prevê
uma carga horária total de 3.580 horas, sendo: 2500 horas de disciplinas regulares,
200 horas de atividades complementares, 400 horas de Estágio Supervisionado, 400
de Práticas Curriculares, 80 horas Trabalho de Conclusão de Curso (Metodologia da
Pesquisa e do Trabalho Científico + TCC).
Cada semestre será composto por atividades interativas e atividades
acadêmicas específicas. Os semestres serão integrados por um projeto comum
desenvolvido a partir de competências e habilidades específicas. Do primeiro ao sexto
semestre há a disciplina de Prática Curricular (I, II, III, IV, V e VI), que delineia as
principais competências e habilidades funcionando como um projeto integrador para a
formação do pedagogo.
Haverá a oferta da disciplina de LIBRAS de forma obrigatória. Em particular,
para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com
deficiência auditiva, a FACESA, promove cursos de formação de docentes para:


o ensino e uso da LIBRAS;



a tradução e interpretação de LIBRAS; e
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prove a contratação de docente de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; tradutor e
intérprete de LIBRAS.

A partir da aplicação da Portaria 3.284, de 07/11/2003, no sentido de assegurar
às pessoas com deficiência física e sensorial, condições básicas tem-se a oferta: de
acesso ao ensino, acesso e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a
utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, de todos os espaços,
mobiliários, equipamentos e edificações às pessoas com deficiência. Com isso, haverá
a ampliação de projetos institucionais que contribuam para a inclusão social.
A FACESA atenta também a CF/88, Art.205, 206 e 208, na NBR 9050/2015, da
ABNT, as Leis n.º 10.098/2000, n.º 10.436/2002, n.º 13.146/2015 nos Decretos n.º
5.296/2004, n.°6.949/2009, n.º 7.611/2011, Portaria n.º 3.284/2003 cumpre, também,
os requisitos de condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, para as pessoas com altas habilidades e com transtornos e
condutas típicas, em especial o autismo.

4.4.1

Flexibilidade

dos

Componentes

Curriculares

e

às

Oportunidades

Diferenciadas de Integralização dos Cursos

Nos cursos oferecidos pela FACESA, a flexibilidade curricular se reflete em
diferentes perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez estrutural das
matrizes curriculares.
A flexibilidade curricular permite que a FACESA acompanhe de perto as reais
demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à
realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil profissional
de conclusão.
A flexibilização do currículo na FACESA se caracteriza tanto pela verticalidade,
que possibilita a organização do saber ao longo dos semestres e anos, quanto pela
horizontalidade, que permite o aproveitamento de várias atividades acadêmicas para
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fins de integralização curricular, o que propicia uma formação inter, trans e
multidisciplinar.
Nesse sentido, as Atividades Complementares, previstas para os cursos de
graduação, além de constituírem importantes mecanismos de introduzir a flexibilidade
também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em que permitem o
reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil do
egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela da carga horária do
curso.
Os PPC sempre que necessário será atualizado para que o acadêmico aproveite
todas as possibilidades e espaços possíveis de aprendizado, no que se refere: à
escolha de disciplinas optativas; aos conteúdos das disciplinas; às atividades
complementares; ao desenvolvimento de ações que permitam interface entre ensino,
iniciação científica e extensão. Com essa modalidade possibilita-se ao acadêmico uma
formação integral, generalista e diversificada, maior autonomia intelectual e maior
corresponsabilidade por sua formação.
Para promover essa forma de flexibilização curricular, as Coordenações de
Cursos organizam e gerenciam, a cada semestre, um sistema de ofertas da grade
horária das disciplinas, observando a periodização curricular e a compatibilidade de
horários.
Além disso, a FACESA, desde 2012, introduziu na organização pedagógica e
curricular de seus cursos reconhecidos a oferta de disciplinas que podem ser cursadas
semipresencial, com base na Portaria MEC nº 2.253 de 18/01/2001.

4.4.2 Interdisciplinaridade e Transversalidade

A Interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão global como
superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma de
administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática.
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A integração disciplinar possibilita a análise dos objetos de estudo sob diversos
olhares, constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a (re) criação do
conhecimento.
Através da interdisciplinaridade, será possível garantir a integração horizontal e
vertical dos conteúdos, por meio da distribuição das disciplinas nas matrizes
curriculares. Assim, é indispensável que os conteúdos programáticos das diferentes
disciplinas que integram a matriz curricular do curso sejam, permanentemente, objeto
de discussão e atualização.
Para permitir a postura reflexiva do acadêmico, a FACESA irá adotar uma
estrutura

organizacional

curricular

que

exorte

a

interdisciplinaridade

pela

implementação da transversalidade entre conteúdos e metodologias, com a valorização
do conhecimento acumulado e sua reinterpretação frente à novos conceitos.
Outrossim, isso garantirá a flexibilização curricular atrelada à aplicação e
compreensão dos aspectos estudados em sua realidade.

4.4.3 Articulação da teoria com a prática

A articulação teoria-prática do Curso de Pedagogia da FACESA, baseia-se na
tese segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática, enfatizando o estudo e a
reflexão epistemológica sobre a construção do conhecimento no contexto social do
educando e dos desafios presentes.
Os cursos oferecem aos alunos referenciais teórico-práticos que visam a
aquisição de habilidades. O currículo é concebido de forma flexível, propiciando a
integração teoria e prática, e o diálogo entre as diferentes áreas e saberes, auxiliando
no desenvolvimento de competências.
Outrossim, a articulação da teoria com a prática e o desenvolvimento da postura
crítico/reflexiva dos discentes e docentes, norteiam o ensino oferecido pela FACESA, e
objetivam acompanhar os avanços científicos e tecnológicos da sociedade globalizada.
As metodologias ativas contribuem com esta articulação, ao estimular no curso a
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aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-aprendizagem como
instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando a pesquisa e situações
que demandam análise crítica.

4.4.4. Coerência dos Objetivos do Curso e a Estrutura Curricular

O currículo do Curso de Pedagogia da FACESA está coerente com os objetivos
do curso e com o compromisso da IES com Valparaíso, como também com o país em
que o curso está inserido (através da oferta na modalidade EAD).
Para isso promove a formação de profissionais por meio dos conteúdos
curriculares elencados na matriz curricular que se encontram em concordância com os
objetivos do curso e priorizam a qualidade da formação de profissionais capazes de
estimular o desenvolvimento de projetos junto à comunidade.

4.5 Conteúdos curriculares

Os conteúdos curriculares possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil
profissional do egresso, sendo consideradas a atualização da área, a adequação das
cargas horárias, a adequação da bibliografia, e a acessibilidade metodológica.
Outrossim, são verificados os conteúdos pertinentes às políticas de educação
ambiental, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e o
ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Tais conteúdos vão
diferenciar o curso de Pedagogia da FACESA dentro da área profissional, induzindo o
contato com conhecimento recente e inovador.
Os conteúdos curriculares que garantem a presença políticas de educação
ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-
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raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena encontram-se
nas disciplinas (horas), conforme o PPC.

4.6 Matriz Curricular

O plano de integralização da carga horária do curso de Licenciatura em
Pedagogia da FACESA prevê a formação do graduando no período de 4 (quatro) anos,
por meio da matriz curricular do curso Licenciatura em Pedagogia à distância, que está
organizada com 48 disciplinas (quarenta e oito), distribuídas em 16 (dezesseis)
módulos, a serem integralizadas no mínimo de 4 (quatro) e no máximo 8 (oito) anos. A
integralização dos componentes curriculares compreende um total de 3.580 (três mil
quinhentos e oitenta) horas, já computadas as horas das Atividades Complementares.

Tabela 14 - Matriz
Semestre

Módulo

I

1º

Disciplina

C.H. Total

Educação a Distância e Tecnologias na Educação

60

Profissão Docente e o ensino para a Diversidade

60

Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico

40

Fundamentos
II

Históricos,

Sociológicos

e

Filosóficos da Educação
Português

50

Práticas Curriculares I – Profissão Docente

50

Subtotal

III
2º
IV

80

340

Teorias da Aprendizagem

80

Educação e Saúde

60

Psicologia da Criança e do Desenvolvimento

60

Didática: Organização do Trabalho Pedagógico

70

Teorias de Currículo

60

Práticas Curriculares II – Teorias de Aprendizagem

50

Subtotal

380
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Educação, Corpo e Movimento
V
3º

VI

Fundamentos

Teóricos

e

60
Metodológicos

da

Alfabetização
Arte no Contexto Escolar

60

Psicologia da Educação

70

Psicogênese da aquisição da escrita

50

Práticas Curriculares III – Alfabetização

100
Subtotal

Literatura

Infantil,

Jogos,

Brinquedos

e

Brincadeiras
VII

Educação Inclusiva
Fundamentos

Teóricos

e

Metodológicos

da

Alfabetização e Letramento: aquisição da escrita e
psicomotricidade
VIII

Formação do conceito de número em crianças da
educação infantil
Práticas Curriculares IV – Metodologia e Prática de
Ensino em Educação Infantil
Subtotal
Avaliação da Aprendizagem
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino
da Matemática

IX

Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de
História
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino

5º

da Língua Portuguesa
Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de
Ciências Naturais
X

420
60
60

Educação Infantil
4º

80

Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de
Geografia
Práticas Curriculares V – Metodologia e Prática de

80

80

80

50
410
60
80

80

80

80

80
50
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Ensino no Ensino Fundamental
Subtotal
Gestão Escolar Integrada e Gestão de Sistemas
Educacionais
XI

Fundamentos Econômicos da Educação e Noções
de Negócio para o Pedagogo
Princípios e Métodos de Supervisão e Orientação

6º

Educacional

XII

XIV

8º
XVI

80

TCC

40

Práticas Curriculares VI – Gestão de Sistemas

100
390

Libras – Língua Brasileira de Sinais

60

Educação de Jovens e Adultos - teoria e prática

80

Processos Educativos não Formais

60

Dimensões da Não aprendizagem

60

Optativa

40

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I

200

Subtotal
XV

40

50

Subtotal

7º

80

Educação e Psicanálise

Educacionais

XIII

510

500

Políticas Públicas em Educação

80

Gênero e Educação

60

Educação Ambiental e Sustentabilidade

50

Optativa

40

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II

200

Subtotal
Total

430
3.380

** Faltam ainda 200 horas de Atividade Complementar

Carga Horária Total do Curso:
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Disciplinas

2.500

TCC*(Metodologia

da

Pesquisa

e

do

Trabalho Científico + TCC)

80

Atividades Complementares**

200

Práticas Curriculares

400

Estágio

Curricular

Supervisionado

Obrigatório

400

Carga Horária Total do Curso

3580

Laboratórios de Brinquedos

40

Gameficação na Educação

40

Metacognição e aprendizagem

40

Educação de Rua

40

Movimentos sociais e educação

40

Educação e medidas socioeducativas

40

Cinema, arte e educação

40

Psicomotricidade e educação

40

Optativas

Voluntariado e processos sociais na
escola
A

função

social

da

escrita

e

a

alfabetização em contextos tecnológicos

40

40

O brincar e a criança hospitalizada

40

Direitos da Criança e do Adolescente

40

Educação superior e avaliação

40

Educação e Envelhecimento humano

40

Educação financeira

40

Neurociência e aprendizagem

40

Dados, gráficos e tabelas

40

Astronomia na escola

40
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Princípios do letramento matemático

40

Educação Quilombola

40

Educação do Campo

40

4.7 Ementário – Bibliografia Básica e Complementar

O material pedagógico construído para o Curso de Pedagogia da FACESA, foi
desenvolvido a partir das Unidades de Aprendizagem, que compõem a plataforma do
Grupo A.
O Núcleo Docente Estruturante do curso decidiu que para o projeto pedagógico
serão listadas três bibliografias básicas e cinco bibliografias complementares.

No

ambiente virtual de aprendizagem, nas unidades de aprendizagem estão compostas
mais bibliografias, e-books, artigos e vídeos.
A seguir segue o ementário por semestre com a bibliografia básica e
complementar do Curso de Pedagogia.

1º SEMESTRE
Disciplina: Educação a Distância e Tecnologias Na Educação
Ementa:
Educação e tecnologias: evolução histórica e perspectivas. O papel da educação na
sociedade contemporânea em suas relações com as tecnologias digitais em rede.
Tecnologias na formação do professor. As novas tecnologias aplicadas à educação.
Tecnologia e mediação pedagógica. Análise de recursos tecnológicos como recursos
pedagógico-didáticos e suas aplicações no ensino profissional e tecnológico. O trabalho
pedagógico on-line. Elaboração de projetos de ensino com utilização de tecnologias digitais
em rede. Desenvolvimento de projetos e protótipos aplicados ao ensino profissional e
tecnológico.
Bibliografia Básica:
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1. BEHAR, Patricia Alejandra. Modelos Pedagógicos em Educação a Distância. Ed.
Grupo A, 2009.
2. BEHAR, Patricia Alejandra. Competências em Educação a Distância. Ed. Grupo A,
2013.
3. SANTOS, Priscila Kohls dos; Ribas, Elisângela; Oliveira, Hervaldira Barreto. Educação e
Tecnologias. Ed. Grupo A, 2017.
Bibliografia Complementar:
1. ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. Tecnologias na formação e na gestão escolar.
São Paulo: Avercamp, 2007.
2. "O crescimento da Educação a Distância nas universidades do Brasil", de Larissa de
Souza

Salvador,

Letícia

Maria

Silva

Queiroz

e Thania de Azevedo

Camargo.

http://ueadsl.textolivre.pro.br/2013.1/papers/upload/102.pdf?v=1617829721.
3 “A comunicação na Educação a Distância: o desenho pedagógico e os modos de
interação”,

de

Ademilde

Silveira

Sartori.

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/55876757358952763704830343483524263658.pdf.
4.

"A

evolução

tecnológica

e

a

Educação

a

Distância",

de

Siony

da

Silva.

http://www.geocities.ws/siony.silva/evolu.htm.
5. BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; TREVISANI, Fernando de Mello. Ensino Híbrido:
Personalização e Tecnologia na Educação. Ed. Grupo A, 2015.

1º SEMESTRE
Disciplina: Profissão Docente e o Ensino para a Diversidade
Ementa:
Abordagem sobre a docência e a identidade do professor frente às diferentes
representações sociais. Formação profissional reflexiva inicial e continuada buscando à
interdisciplinaridade e voltada para as competências para ensinar.
Bibliografia Básica:
1. COELHO, Maria Inês de Matos, DA COSTA, Anna Edith Bellico. A Educação e a
formação humana: tensões e desafios na contemporaneidade. ARTMED, 2009.
2. SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo. Ed. Grupo A, 2003.
3. IMBERNÓN, Francisco. Formação Continuada de Professores. Ed. Grupo A, 2009.
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Bibliografia Complementar:
1. MARCHESI, Álvaro. O Bem-Estar dos Professores. Ed. Grupo A, 2008.
2. PERRENOUD, Philippe; THURLER, Monica Gather. As Competências para Ensinar no
Século XXI: A formação dos professores e o desafio da avaliação. Ed. Grupo A, 2002.
3. PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar

.

Ed. Grupo A,

2000.
4. BACICH, Lilian; Moran, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora:
Uma Abordagem Teórico-Prática

, Ed. Grupo A, 2018.

5. GIL, Juana M. Sancho; HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, Fernando. Professores na
Incerteza: Aprender a Docência no Mundo Atual. Ed. Grupo A, 2016.

1º SEMESTRE
Disciplina: Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico
Ementa:
Introdução à produção científica por meio da elaboração da pesquisa. Conhecimento dos
modos, métodos, técnicas e linguagens específicas da elaboração do trabalho científico
desde a formulação de projetos até a apresentação de trabalhos científicos orais e escritos
em distintos eventos. Explicitação da formatação de cada produção científica.
Bibliografia Básica:
1. GRAY, David E. – Pesquisa no mundo real – Porto Alegre, Ed. Penso, 2012.
2. DEMO, Pedro. Metodologia da investigação em educação. Curitiba: InterSaberes, 2013.
3. BELL, Judith. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em educação,
saúde e ciências sociais, Porto Alegre, Ed. ARTMED, 2008.
Bibliografia Complementar:
1. BARROS, Aidil Jesus da Silveira, Fundamentos da metodologia científica. 3. ed., São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
2. CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed., São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2006.
3. COLHO, Fábio André Coelho. Ensino de produção textual. São Paulo: Contexto, 2016.
4. KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem
teórico-prática dialogada. Curitiba: InterSaberes, 2014.
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5. PEROVANO, Dalton Gean. Manual de metodologia da pesquisa científica. Curitiba:
InterSaberes, 2016.

1º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Históricos, Sociológicos e Filosóficos da Educação
Ementa:
Estudo da evolução histórica, sociológica e filosófica da educação, da antiguidade ao mundo
contemporâneo, de forma a localizar numa linha de tempo os acontecimentos educacionais
importantes. Análise histórica da Educação e da Pedagogia, de acordo com as ideias
pedagógicas e com foco na história da educação brasileira.
Bibliografia Básica:
1. APPLE, Michael W. Ideologia e Currículo. Ed. Grupo A, 2006.
2. CHARLOT, Bernard. Relação com o Saber, Formação dos Professores e
Globalização. Ed. Grupo A, 2005
3. CAMOZZATO, Bruna Koglin; RIBEIRO, Andréia Marcelino Ernesto; SANTOS, Ângela
Ribas dos; SEGALA, Caio Cesar; ESCOSTEGUY, Cléa Coitinho. Filosofia da educação.
Ed. Grupo A, 2018
Bibliografia Complementar:
1. RIBEIRO, Max Elisandro dos Santos; et al. História da educação. Ed. Grupo A, 2018.
2. POZO, Juan Ignácio. Aprendizes e Mestres:

A Nova Cultura da Aprendizagem. Ed.

Grupo A, 2001.
3. SALVADOR, César Coll. Psicologia do Ensino. Ed. Grupo A, 2000.
4. SALVADOR, César Coll; MESTRES, Mariana Miras; GOÑI, Javier Onruvia; GALLART,
Isabel Solé. Psicologia da Educação. Ed. Grupo A, 1999.
5. SACRISTÁN, José Gimeno; GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Compreender e Transformar o
Ensino. Ed. Grupo A, 1998.

1º SEMESTRE
Disciplina: Português
Ementa:
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Estudos das Teorias da comunicação como expressão da produção coletiva da existência
humana. Análise da língua voltada ao estudo da: Fonética e fonologia, Ortoepia, Prosódia,
Ortografia, Analogia vocabular, Concordância, Regência verbal e nominal e Colocação
pronominal. Aplicação do processo comunicativo por meio da leitura crítica e redação
funcional.
Bibliografia Básica:
1. AIUB, Tânia. Português, Práticas de Leitura e Escrita. Ed. Grupo A, 2015.
2. BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Leitura e Produção Textual. Ed. Grupo A, 2015.
3. AZEVEDO, Roberta Adalgisa de. Português básico. Ed. Grupo A, 2015.
Bibliografia Complementar:
1. LAMPRECHT, Regina Ritter; Bonilha, Giovana Ferreira Gonçalves; Freitas, Gabriela
Castro Menezes de; Matzenauer, Carmen Lúcia Barreto; Mezzomo, Carolina Lisbôa;
Oliveira, Carolina Cardoso; Ribas, Letícia Pacheco. Aquisição Fonológica do Português.
Ed. Grupo A, 2004
2. CAVALCANTI, Julio Cesar. Fonética e Fonologia do Português. Ed. Grupo A, 2017
3. MINUZZI, Luara Pinto. Textos Fundamentais da Literatura Universal. Ed. Grupo A,
2017
4. NOBLE, Debbie Mello; Simões, Priscilla Rodrigues; Medeiros, Laís Virginia Alves.
Linguística Avançada. Ed. Grupo A, 2017.
5. DIENSTBACH, Dalby. Semântica do português. Ed. Grupo A, 2017.

1º SEMESTRE
Disciplina: Práticas Curriculares I – Profissão Docente
Ementa:
Discute a Pedagogia como ciência e investiga a atuação do pedagogo em espaços
escolares e não escolares. Investiga a história da educação e a relação entre epistemologia
e didática, bem como os aspectos sociais impactantes no fazer docente.
Bibliografia Básica:
1. GIL, Juana M. Sancho; Hernández-Hernández, Fernando. Professores na Incerteza:
Aprender a Docência no Mundo Atual. Ed. Grupo A, 2016.
2. PARENTE, Cláudia da Mota Darós; Valle, Luiza Elena L. Ribeiro do; Mattos, Maria José
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Viana Marinho de. A formação de professores e seus desafios frente às mudanças
sociais, políticas e tecnológicas. Ed. Grupo A, 2015.
3. GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver; Macêdo, Francisco Cristiano da Silva; Souza,
Fábio Lustosa. Educação em ciências e matemáticas: Debates Contemporâneos sobre
Ensino e Formação de Professores. Ed. Grupo A, 2015.
Bibliografia Complementar:
1. ZABALA, Antoni; Arnau, Laia. Como Aprender e Ensinar Competências. Ed. Grupo A,
2010.
2. IMBERNÓN, Francisco. Formação Continuada de Professores. Ed. Grupo A, 2009.
3. MARCHESI, Álvaro. O Bem-Estar dos Professores. Ed. Grupo A, 2008.
4. REGO, Nelson; Castrogiovanni, Antonio Carlos; Kaercher, Nestor André. Práticas
Pedagógicas. Ed. Grupo A, 2007.
5. PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Ed. Grupo A, 2000.

2º SEMESTRE
Disciplina: Teorias da Aprendizagem
Ementa:
Abordagem panorâmica das diversas teorias da aprendizagem, destacando Celestin Freinet,
Maria Montessori, Piaget, Vygotsky, Wallon, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Howard Gardner,
Philippe Pherrenoud, Jerome Brumer e David Ausubel. A diferenciação teórica das
pedagogias liberal-tradicional, liberal-tecnicista, construtivista e progressista. A discussão
acerca dos métodos de ensino e a articulação de diversas teorias.
Bibliografia Básica:
1. CAMARGO, Fausto F.; DAROS, Thuinie M. A Sala de Aula Inovadora, Estratégias
Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Ed. Grupo A, 2018.
2. BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora:
Uma Abordagem Teórico-Prática. Ed. Grupo A, 2018.
3. BROWN, Peter C.; ROEDIGER III, Henry L.; MCDANIEL, Mark A. Fixe o Conhecimento:
A Ciência da Aprendizagem Bem-Sucedida. Ed. Grupo A, 2018.
Bibliografia Complementar:
1. DOS SANTOS, Priscila Kohls. Avaliação da aprendizagem. Ed. Grupo A, 2017.
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2. HATTIE, John. Aprendizagem Visível para Professores: Como Maximizar o Impacto da
Aprendizagem. Ed. Grupo A, 2017.
3. MAZUR, Eric. Peer Instruction: A Revolução da Aprendizagem Ativa. Ed. Grupo A, 2015.
4. RUSSELL, Michael; Airasian, Peter W. Avaliação em Sala de Aula. Ed. Grupo A, 2014.
5. FONSECA, Vitor da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Ed. Grupo A,
2008.

2º SEMESTRE
Disciplina: Educação e Saúde
Ementa:
Educação em saúde: conceitos, importância, princípios e objetivos. Teorias pedagógicas no
processo de Educação e Saúde. Sistema Único de saúde Papel do profissional de saúde
como educador. Educação nutricional: conceitos, importância, princípios e objetivos.
Políticas públicas e educação alimentar e nutricional.

Fundamentos do comportamento

alimentar. Vacinas. Políticas públicas para vacinação. Planejamento de programas de
educação em saúde. Saúde como tema interdisciplinar em educação.
Bibliografia Básica:
1. Silva CS, Bodstein RCA. Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em
Promoção da Saúde na Escola. Ciência & Saúde Coletiva 2016; 21(6): 1777-88. DOI:
10.1590/1413- 81232015216.08522016
2. Cavalcanti PB; Lucena CMF; Lucena PLC. Programa Saúde na Escola: interpelações
sobre ações de educação e saúde no Brasil. Textos & Contextos 2015; 14(2): 387-402. DOI:
10.15448/1677-9509.2015.2.21728.
3. Figueiredo TAM, Machado VLT, Abreu MMS. A Saúde Na Escola: um breve resgate
histórico.

Ciênc.

Saúde

Coletiva

2010;

15(2):

397-402.

DOI:

10.1590/S1413-

81232010000200015.
Bibliografia Complementar:
1. Traverso-Yépez MA. Dilemas na promoção da saúde no Brasil: reflexões em torno da
política

nacional.

Interface

2007;

11(22):

223-38.

DOI:

10.1590/S1414-

32832007000200004.
2. Czersnia D. O Conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção.
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Cadernos

de

Saúde

Pública

1999;

15(4),

701-10.

DOI:

10.1590/S0102-

311X1999000400004.
3. Carvalho SR. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudanças. São Paulo:
Hucitec, 2005. 174 p.
4. Adelaide- Declaração de Adelaide- A Declaração de Adelaide sobre a Promoção aa
Saúde. II Conferencia Internacional De Promoção Da Saúde. Austrália, 1988.
5. Gomes LC. O desafio da intersetorialidade: a experiência do Programa Saúde na
Escola (PSE) em Manguinhos, no município do Rio de Janeiro. 2012. 173 f. Dissertação
(Mestrado em Saúde Pública). Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública
Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2012.

2º SEMESTRE
Disciplina: Psicologia da Criança e do Desenvolvimento
Ementa:
A psicologia como ferramenta para a educação. A influência do meio social e as tecnologias,
e a influência da família (ou falta dela) no desenvolvimento da criança. O desenvolvimento
cognitivo desde a primeira infância e a escola como espaço educativo e formativo. Aquisição
da aprendizagem na educação infantil e no ensino fundamental. A influência do adulto na
tarefa educativa. Como aprender ao longo da vida.
Bibliografia Básica:
1. HABIGZANG, Luísa Fernanda; DINIZ, Eva; KOLLER, Sílvia H. Trabalhando com
Adolescentes: Teoria e Intervenção Psicológica. Ed. Grupo A, 2014.
2. SANTROCK, John. Adolescência. Ed. Grupo A, 2014.
3. MARTORELL, Gabriela. O

Desenvolvimento

da Criança: Do nascimento à

Adolescência. Ed. Grupo A, 2014.
Bibliografia Complementar:
1. PAPALIA, Diane; FELDMAN, Ruth; MARTORELL, Gabriela. Desenvolvimento Humano.
Ed. Grupo A, 2013.
2. BOYD, Denise; BEE, Helen. A Criança em Crescimento. Ed. Grupo A, 2011.
3. HABIGZANG, Luísa; KOLLER, Sílvia e cols. Violência

Contra

Crianças e

Adolescentes: Teoria, Pesquisa e Prática. Ed. Grupo A, 2012.
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4.

CASTORINA,

José

A.;

BAQUERO,

Ricardo

J.

Dialética

e

Psicologia

do

Desenvolvimento: O Pensamento de Piaget e Vygotsky, Ed. Grupo A, 2007.
5. BEE, Helen; BOYD, Denise. A Criança em Desenvolvimento. Ed. Grupo A, 2011.

2º SEMESTRE
Disciplina: Didática - Organização do Trabalho Pedagógico
Ementa:
A prática docente quanto à elaboração do planejamento, do plano de ensino (plano de aula), da
seleção, criação e organização dos conteúdos e da metodologia a ser construída em sala de
aula: o papel social do professor, o desenvolvimento do aluno e suas competências; a sala de
aula – local de inter-relações no processo educativo.
Bibliografia Básica:
1. CAMARGO, Fausto F.; DAROS, Thuinie M. A Sala de Aula Inovadora: Estratégias
Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Ed. Grupo A, 2018.
2. BERGMANN, Jonathan. Aprendizagem Invertida para Resolver o Problema do Dever de
Casa. Ed. Grupo A, 2018.
3. COHEN, Elizabeth G.; LOTAN, Rachel A. Planejando o Trabalho em Grupo: Estratégias
para Salas de Aula Heterogêneas. Ed. Grupo A, 2017.
Bibliografia Complementar:
1. BENDER, William N. Aprendizagem Baseada em Projetos Educação Diferenciada para o
Século XXI. Ed. Grupo A, 2014.
2. HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Monserrat. A Organização do Currículo por Projetos
de Trabalho: O Conhecimento é Um Caleidoscópio. Ed. Grupo A, 1998.
3. ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: Como Ensinar. Ed. Grupo A, 1998.
4. SARAIVA, Juracy Assmann; MÜGGE, Ernani. Literatura na Escola Propostas para o
Ensino Fundamental. Ed. Grupo A, 2006.
5. "A prática docente a partir da interatividade nos ambientes virtuais de aprendizagem". De
Roberto

Carlos

da

Fonseca

-

http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2010/2010_2462010193600.pdf?v=2
001736305.
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2º SEMESTRE
Disciplina: Teorias de Currículo
Ementa:
Estudo do pensamento curricular brasileiro: conceito, sentido e significado. As contribuições
das Teorias Críticas do Currículo buscando a sua relação com a cultura e as perspectivas
de concretização. Estudo da organização curricular na Educação Infantil voltada para a
formação pessoal e social e as Contribuições de Froebel, Montessori e Piaget. O Currículo
prescrito para as séries iniciais do Ensino Fundamental e os Temas Transversais.
Bibliografia Básica:
1. SACRISTÁN, José Gimeno; GÓMEZ, Ángel I. Pérez; RODRÍGUEZ, Juan Bautista
Martínez; SANTOMÉ, Jurjo Torres; RASCO, Félix Angulo; MÉNDEZ, 2.Juan Manuel
Álvarez. Educar por Competências: O Que Há de Novo?. Ed. Grupo A, 2010.
3. DOLL Jr., William E. Currículo: Uma Perspectiva Pós-Moderna. Ed. Grupo A, 1997.
Bibliografia Complementar:
1. HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação. Ed. Grupo A, 1998.
2. RAYO, José Tuvilla. Educação em Direitos Humanos Rumo a uma Perspectiva
Global. Ed. Grupo A, 2003.
3. SCHÄFFER, Neiva Otero; KAERCHER, Nestor André; GOULART, Ligia Beatriz;
Castrogiovanni, Antonio Carlos. Um Globo em Suas Mãos: Práticas para a Sala de Aula.
Ed. Grupo A, 2011.
4. YUS, Rafael. Temas Transversais: Em Busca de Uma Nova Escola. Ed. Grupo A, 1998.
5. CAMARGO, Fausto F.; DAROS, Thuinie M. A Sala de Aula Inovadora, Estratégias
Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Ed. Grupo A, 2018.

2º SEMESTRE
Disciplina: Práticas Curriculares II – Teorias de Aprendizagem
Ementa:
Investiga e discute as contribuições das teorias dos grandes pesquisadores da educação e a
relação com a aprendizagem e seus métodos. Busca a reflexão em torno da práxis
pedagógicas aplicadas na atualidade.
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Bibliografia Básica:
1. SACRISTÁN, José Gimeno; GÓMEZ, Ángel I. Pérez; RODRÍGUEZ, Juan Bautista
Martínez; SANTOMÉ, Jurjo Torres; RASCO, Félix Angulo; MÉNDEZ, Juan Manuel Álvarez.
Educar por Competências: O Que Há de Novo?. Ed. Grupo A, 2010.
2. SCHÄFFER, Neiva Otero; KAERCHER, Nestor André; GOULART, Ligia Beatriz;
Castrogiovanni, Antonio Carlos. Um Globo em Suas Mãos: Práticas para a Sala de Aula.
Ed. Grupo A, 2011.
3.

.CASTORINA,

José

A.;

BAQUERO,

Ricardo

J.

Dialética

e

Psicologia

do

Desenvolvimento: O Pensamento de Piaget e Vygotsky. Ed. Grupo A, 2000.
Bibliografia Complementar:
1. HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação. Ed. Grupo A, 1998.
2. RAYO, José Tuvilla. Educação em Direitos Humanos Rumo a uma Perspectiva
Global. Ed. Grupo A, 2003.
3. MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: Como construir uma escola para todos?. Ed.
Grupo A, 2005.
4. DOLL Jr., William E. Currículo: Uma Perspectiva Pós-Moderna. Ed. Grupo A, 1997.
5. SCHÄFFER, Neiva Otero; KAERCHER, Nestor André; GOULART, Ligia Beatriz;
Castrogiovanni, Antonio Carlos. Um Globo em Suas Mãos: Práticas para a Sala de Aula.
Ed. Grupo A, 2011.

3º SEMESTRE
Disciplina: Educação, Corpo e Movimento
Ementa:
Aspectos históricos e conceituais da atividade física, educação física e os fundamentos do
desenvolvimento motor. Estudo da psicomotricidade e atividades motoras infantis: dança,
música, recreação e lazer. Análise da importância e função da educação física escolar nos
diferentes níveis de ensino e sua relação interdisciplinar. Estudo da definição, importância e
interface da avaliação na educação física escolar.
Bibliografia Básica:
1. CONE, Theresa Purcell. Ensinando dança para crianças. 3. ed., Barueri, SP: Manole,
2015.
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2. WERNER, Peter H. Ensinando ginástica para crianças. 3.ed., Barueri. SP: Manole,
2015.
3. VIRGÍLIO, Stephen J. Educando crianças para a aptidão física: uma abordagem
multidisciplinar. 2. ed., Barueri, SP: Manole, 2015.
Bibliografia Complementar:
1. BAECHLE, Thomas R.; WESTCOTT, Wayne L., Treinamento de Força para a Terceira
Idade. Ed. Grupo A, 2013.
2. THOMAS, Jerry R.; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. Métodos de Pesquisa
em Atividade Física. Ed. Grupo A, 2012.
3. SHARKEY, Brian. Aptidão Física Ilustrada. Ed. Grupo A, 2012.
4. ROSE JR., Dante de. Esporte e atividade física na infância e na adolescência. Ed.
Grupo A, 2011.
5. WHITEHEAD, Margaret. Letramento Corporal Atividades Físicas e Esportivas para
Toda a Vida. Ed. Grupo A, 2019.

3º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização
Ementa:
Estudo do desenvolvimento histórico do processo de ensino e aprendizagem da leitura e da
escrita e a concepção de letramento na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental. Análise da relação entre o aprendizado da língua escrita e o desenvolvimento
do pensamento infantil. Conhecimento introdutório da textualidade, código, meios de
produção escrita, leitura, interpretação, análise e produção de textos. Análise da avaliação
no ensino da língua escrita.
Bibliografia Básica:
1. MALUF, Maria Regina. Alfabetização no Século XXI: Como se Aprende a Ler e a
Escrever. Ed. Grupo A, 2013.
2. SAVAGE, John. Aprender a ler e a escrever a partir da fônica: Um programa
abrangente de ensino. Ed. Grupo A, 2015.
3. TEBEROSKY, Ana; GALLART, Marta S. Contextos de Alfabetização Inicial. Ed. Grupo
A, 2004.
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Bibliografia Complementar:
1. VIANA, Fernanda L; RIBEIRO, Iolanda; BARRERA, Sylvia D. Decole. Desenvolvendo
Competências de Letramento Emergente. Ed. Grupo A, 2017.
2. SAVAGE, John. Aprender a ler e a escrever a partir da fônica: Um programa
abrangente de ensino. Ed. Grupo A, 2015.
3. MORAIS, José. Alfabetizar para a Democracia. Ed. Grupo A, 2014.
4. NUNES, Terezinha; Bryant, Peter. Leitura e Ortografia. Ed. Grupo A, 2014.
5. SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Ed. Grupo A, 1998.

3º SEMESTRE
Disciplina: Arte no Contexto Escolar
Ementa:
Estudar o ensino da arte e o processo criador: as técnicas na arte. Alfabetização visual e
códigos da linguagem por meio dos diferentes modos de ver e de representar. Análise da
arte de ouvir por meio do estudo do som, tipos de músicas e composição musical.
Bibliografia Básica:
1. PILLAR, Analice Dutra. Desenho e Escrita como Sistemas de Representação. Ed.
Grupo A, 2012.
2. BARRETT, Terry. A Crítica de Arte. Ed. Grupo A, 2014.
3. OCVIRK, Otto; STINSON, Robert; WIGG, Philip; BONE, Robert; Cayton, David.
Fundamentos de Arte: Teoria e Prática. Ed. Grupo A, 2014.
Bibliografia Complementar:
1. BOSI, Alfreso. Reflexões sobre a arte. 7. ed., São Paulo: Ática, 2010.
2. LEITE, Maria Isabel. Arte, infância e formação de professores. 7. ed., São Paulo:
Papirus, 2011.
3. MARTINS, Luciano. Escrever com criatividade. São Paulo: Contexto, 2011.
4. PEREIRA, Katia Helena. Como usar artes visuais na sala de aula. Kátia Helena
Pereira. São Paulo: Contexto, 2009.
5. TELLES, Narciso. Pedagogia do teatro: Praticas contemporâneas na sala de aula.
Campinas, SP: Papirus, 2014.
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3º SEMESTRE
Disciplina: Psicologia da Educação
Ementa:
Estudos dos aspectos históricos da Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem a partir
das teorias de Sigmund Freud, Vygotsky, Erik Erikson, Piaget e Wallon. Contribuições da
Psicologia para análise do processo de humanização e formação de conceitos elementares
e científicos. Estudo da psicologia cognitiva, da teoria das inteligências e psicologia do
desenvolvimento humano.
Bibliografia Básica:
1. COLETTA, Eliane Dalla; LIMA, Caroline Costa Nunes; CARVALHO, Carla Tatiana Flores;
GODOI, Gabriel Alves. Psicologia da educação. Ed. Grupo A, 2018.
2. CASTORINA, José A.; CARRETERO, Mario. Desenvolvimento Cognitivo e Educação V1. Ed. Grupo A, 2014.
3. SANTROCK, John W. Psicologia Educacional. Ed. Grupo A, 2009.
Bibliografia Complementar:
1. ELIOT, Lise. Cérebro Azul ou Rosa: O Impacto das Diferenças de Gênero na
Educação. Ed. Grupo A, 2013.
2. SALVADOR, César Coll. Psicologia do Ensino. Ed. Grupo A, 2000.
3. SALVADOR, César Coll; MESTRES, Mariana Miras; GOÑI, Javier Onruvia; Gallart, Isabel
Solé. Psicologia da Educação. Ed. Grupo A, 1999.
4. COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento Psicológico e
Educação - V2. Ed. Grupo A, 2004.
5. Coll, César; Marchesi, Álvaro; Palacios, Jesús. Colaboradores Desenvolvimento
Psicológico e Educação - V1. Ed. Grupo A, 2004.

3º SEMESTRE
Disciplina: Psicogênese da Aquisição da Escrita
Ementa:
Estudo da concepção psicogenética de Emília Ferreiro e suas implicações pedagógicas na
alfabetização. Análise da apropriação da escrita e alfabetização na Educação Infantil.
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Conhecimento introdutório sobre a escrita, consciência fonológica, correspondência
grafonêmica, realismo nominal e os métodos fônico, fonético, silábico e global. Fracasso
escolar.
Bibliografia Básica:
SAVAGE, John. Aprender a ler e a escrever a partir da fônica: Um programa abrangente
de ensino. Ed. Grupo A, 2015.
MORAIS, José. Alfabetizar para a Democracia. Ed. Grupo A, 2014.
MALUF, Maria Regina. Alfabetização no Século XXI: Como se Aprende a Ler e a Escrever.
Ed. Grupo A, 2013.
Bibliografia Complementar:
NUNES, Terezinha; BRYANT, Peter. Leitura e Ortografia. Ed. Grupo A, 2014.
SNOWLING, Margaret J.; HULME, Charles. A Ciência da Leitura. Ed. Grupo A, 2013.
TEBEROSKY, Ana; GALLART, Marta S. Contextos de Alfabetização Inicial. Ed. Grupo A,
2004.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Ed. Grupo A, 1998.

3º SEMESTRE
Disciplina: Práticas Curriculares III – alfabetização
Ementa:
Discute os processos de alfabetização e letramento desenvolvidos a partir da Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como os impactos das políticas públicas
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Bibliografia Básica:
1. Bes, Pablo. Alfabetização e letramento Educação > Didática e Práticas Pedagógicas
2018.
2. Barrera, Sylvia D. DECOLE. Desenvolvendo Competências de Letramento Emergente
Educação > Linguagem, Alfabetização e Letramento 2017.
3. Savage, John. Aprender a ler e a escrever a partir da fônica: Um programa abrangente de
ensino Educação > Linguagem, Alfabetização e Letramento 2015.
Bibliografia Complementar:
1. Morais, José. Alfabetizar para a Democracia Educação > Linguagem, Alfabetização e
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Letramento 2014.
2. Nunes, Terezinha; Bryant, Peter Leitura e Ortografia Educação > Linguagem,
Alfabetização e Letramento 2014.
3. Maluf, Maria Regina. Alfabetização no Século XXI: Como se Aprende a Ler e a Escrever
Educação > Linguagem, Alfabetização e Letramento 2013.
4. Snowling, Margaret J.; Hulme, Charles. A Ciência da Leitura Educação > Linguagem,
Alfabetização e Letramento, 2013.
5. Teberosky, Ana; Gallart, Marta S. Contextos de Alfabetização Inicial Educação >
Linguagem, Alfabetização e Letramento, 2004.

4º SEMESTRE
Disciplina: Literatura Infantil, Jogos, Brinquedos e Brincadeiras
Ementa:
Conhecimento introdutório sobre literatura, jogos, brinquedos, brincadeiras, leitura e
aprendizagem. Estudo da história da Literatura Infantil universal e brasileira, as tipologias e
gêneros textuais. Estudo de jogos, brinquedos e brincadeiras mais comuns na infância.
Projetos de leitura, projeto de formação de leitores e o papel da biblioteca escolar na
formação de leitores. Criação de jogos, brinquedos e brincadeiras. Análise da relação entre
criatividade e o brincar e sua evolução histórica.
Bibliografia Básica:
1. BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. UniA: Leitura e Produção Textual. Ed. Grupo A, 2015.
2. MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Lúcia Sícoli; PASSOS, Norimar Christe. Os Jogos e o
Lúdico na Aprendizagem Escolar. Ed. Grupo A, 2005.
3. SANTOS, Santa Marli Pires dos. Brinquedoteca Sucata Vira Brinquedo. Ed. Grupo A,
1995.
Bibliografia Complementar:
1. MURCIA, Juan Antonio M. Aprendizagem Através do Jogo. Ed. Grupo A, 2005.
2. MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Lúcia S.; PASSOS, Norimar C. Aprender com Jogos e
Situações-Problema. Ed. Grupo A, 2000.
3. HORN, Maria G. Brincar e Interagir nos Espaços da Escola Infantil. Ed. Grupo A,
2017.
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4. SCHILLER, Pam; ROSSANO, Joan. Ensinar e Aprender Brincando Mais de 750
Atividades para Educação Infantil. Ed. Grupo A, 2007.
5. NEVES, Libéria. O uso dos jogos teatrais na educação: possibilidades diante do
fracasso escolar. São Paulo: Papirus, 2015.

4º SEMESTRE
Disciplina: Educação Inclusiva
Ementa:
Conhecimentos introdutórios sobre o histórico da Educação Inclusiva e da Educação
Especial no Brasil. Análise das necessidades educativas especiais e a formação docente
frente à inclusão escolar tanto na visão legislativa, como teórica e prática. Estudo das altas
habilidades e superdotação, hiperatividade e transtornos, assim como dos comportamentos
antissociais e a necessidade de inclusão educacional e adaptações curriculares. As
Tecnologias Assistivas aplicadas à inclusão.
Bibliografia Básica:
1. Coll, César; Marchesi, Álvaro; Palacios, Jesús. Desenvolvimento psicológico e
educação - V3: Transtornos de Desenvolvimento e Necessidades Educativas Especiais. Ed.
Grupo A, 2004.
2. SMITH, Corinne; STRICK, Lisa. Dificuldades de Aprendizagem de A a Z: Guia
Completo para Educadores e Pais. Ed. Grupo A, 2012.
3. SMITH, Deborah D. Introdução à Educação Especial. Ed. Grupo A, 2008.
Bibliografia Complementar:
1. FARRELL, Michael. Dificuldades de Comunicação e Autismo. Ed. Grupo A, 2008.
2. FARRELL, Michael. Deficiências Sensoriais e Incapacidades Físicas Guia do
Professor. Ed. Grupo A, 2008.
3. FARRELL, Michael. Dificuldades de Relacionamento Pessoal, Social e Emocional.
Ed. Grupo A, 2008.
4. PACHECO, José. Caminhos para a Inclusão. Ed. Grupo A, 2007.
5. MITTLER, Peter. Educação Inclusiva. Ed. Grupo A, 2003.
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4º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil
Ementa:
Análise das condições e indicadores da qualidade dos fundamentos teóricos e
metodológicos da Educação Infantil. Aspectos históricos da infância, da escola, creches e
suas organizações, planejamentos e rotinas. Estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais,
Referencial Curricular Nacional e as políticas de formação de professores para a Educação
Infantil. Reflexão sobre as práticas pedagógicas, participação da família, gestão social e
atendimento às crianças com necessidades especiais.
Bibliografia Básica:
1. HORN, Maria G. Brincar e Interagir nos Espaços da Escola Infantil. Ed. Grupo A,
2017.
2. GONZALEZ-MENA, Janet. Fundamentos da educação infantil. Ed. Grupo A, 2015.
3. KISHIMOTO, Tizuko Morchida; OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia. Em Busca da
Pedagogia da Infância: Pertencer e Participar. Ed. Grupo A,

2013.

Bibliografia Complementar:
1. CEPPI, Giulio; ZINI, Michele. Crianças, Espaços, Relações. Ed. Grupo A, 2013.
2. CALL, Nicola; FEATHERSTONE, Sally. Cérebro e Educação Infantil: Como Aplicar os
Conhecimentos da Ciência Cognitiva no Ensino de Crianças de Até 5 Anos. Ed. Grupo A,
2013.
3. CHARNER, Kathy. Nosso Planeta Verde: 100 Ótimas Propostas para Trabalhar na
Educação Infantil. Ed. Grupo A, 2012.
4. BROCK, Avril; DODDS, Sylvia; JARVIS, Pam; OLUSOGA, Yinka. Brincar Aprendizagem
para a Vida. Ed. Grupo A, 2011.
5. MELLO, Ana Maria. O dia a dia das creches e pré-escolas: Crônicas brasileiras. Ed.
Grupo A, 2010.

4º SEMESTRE
Disciplina: Alfabetização e Letramento: Aquisição da Escrita e Psicomotricidade
Ementa:
Estudo da concepção psicogenética de Emília Ferreiro e suas implicações pedagógicas na
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alfabetização. Análise da apropriação da escrita e alfabetização no Ensino Fundamental.
Métodos fônico, fonético, silábico e global. Relação entre psicomotricidade e o processo de
alfabetização. Diferenças entre alfabetização e letramento
Bibliografia Básica:
1. MARTÍN, Jesús. A comunicação na educação. São Paulo: Contexto, 2014.
2. MOLLICA, Maria Cecilia. Fala, letramento e inclusão social. São Paulo: Contexto, 2007.
3. LEAL, Telma Ferraz. Alfabetizar letrando na EJA: fundamentos teóricos e propostas
didáticas. Belo Horizonte: Autentica, 2013.
Bibliografia Complementar:
1. ALRO, Helle. Diálogo e aprendizagem em Educação Matemática. 2. ed, Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
2. SOARES, Magda. Literatura Infantil: políticas e concepções. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2008.
3. ELIAS, Vanda Maria. Ensino da língua portuguesa: oralidade, escrita e leitura. São
Paulo: Contexto, 2011.
4. VASCONCELOS, Maria Lucia Marcondes Carvalho. Conceitos de educação em Paulo
Freire. 6. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
5. GODOY, Elenilton Vieira. Currículo, cultura e educação matemática: Uma aproximação
possível? São Paulo: Papirus, 2015.

4º SEMESTRE
Disciplina: Formação do Conceito de Número em Crianças da Educação Infantil
Ementa:
Aquisição do conhecimento lógico-matemático a partir da construção progressiva das
estruturas lógicas do pensamento. A importância do lúdico como recurso metodológico para
construção dos conceitos matemáticos. Jogos. Classificação, Seriação. Jogos – Lógicos. A
utilização da tecnologia e dos softwares educacionais no desenvolvimento do raciocínio
lógico-matemático.
Bibliografia Básica:
1. BOALER, Jo. Mentalidades Matemáticas: Estimulando o Potencial dos Estudantes por
Meio da Matemática Criativa, das Mensagens Inspiradoras e do Ensino Inovador. Ed. Grupo
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A, 201.
2. BOALER, Jo; MUNSON, Jen; WILLIAMS, Cathy. Mentalidades Matemáticas na Sala de
Aula

Ensino Fundamental. Ed. Grupo A, 2018.

3. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino do
Sistema de Numeração Decimal. Vol.1, Ed. Grupo A, 2016.
Bibliografia Complementar:
1. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino das
Quatro Operações Básicas. Vol.2, Ed. Grupo A, 2016.
2. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Resolução de Problemas nas Aulas de
Matemática. Vol.6, Ed. Grupo A, 2016.
3. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino de
Frações e Números Decimais. Vol.3, Ed. Grupo A, 2016.
4. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino de
Figuras Planas. Vol.4, Ed. Grupo A, 2016.
5. BOALER, Jo; MUNSON, Jen; WILLIAMS, Cathy. Mentalidades Matemáticas na Sala de
Aula

Ensino Fundamental. Ed. Grupo A, 2018.

4º SEMESTRE
Disciplina: Práticas Curriculares IV – Metodologia e Prática de Ensino em Educação Infantil
Ementa:
Investiga as metodologias dos componentes curriculares da base nacional comum do
currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e das suas modalidades.
Bibliografia Básica:
1. Bacich, Lilian; Moran, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: Uma
Abordagem Teórico-Prática Educação > Didática e Práticas Pedagógicas. Ed. Grupo A,
2018.
2. Gonzalez-Mena, Janet. Fundamentos da educação infantil: Educação Infantil, Ed.
Grupo A, 2015.
3. Gonzalez-Mena, Janet; Eyer, Dianne W. O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas
na Creche: Um Currículo de Educação e Cuidados Baseado em Relações Qualificadas
Educação > Educação Infantil, Ed. Grupo A, 2014.
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Bibliografia Complementar:
1. Perrenoud, Philippe. Os Ciclos de Aprendizagem - um caminho para combater o
fracasso escolar. Educação. Educação Inclusiva. Ed. Grupo A, 2004.
2. Kishimoto, Tizuko Morchida; Oliveira-Formosinho, Júlia. Em Busca da Pedagogia da
Infância. Pertencer e Participar Educação. Educação Infantil Ed. Grupo A, 2013.
3. Pacheco, Maria de Fátima; Pacheco, José. A Escola da Ponte Sob Múltiplos Olhares,
Educação, Didática e Práticas Pedagógicas. Ed. Grupo A, 2013.
4. CARBONELL, Jaume Sebarroja. Pedagogias do Século XXI: Bases para a Inovação
Educativa. Ed. Grupo A, 2016.
5. Brock, Avril; Dodds, Sylvia; Jarvis, Pam; Olusoga, Yinka. Brincar: aprendizagem para a
vida. Ed. Grupo A, 2011.

5º SEMESTRE
Disciplina: Avaliação da Aprendizagem
Ementa:
Avaliação da/na escola. Ensino e suas relações com a avaliação da aprendizagem.
Objetivos educacionais e avaliação. Avaliação formativa. Alternativas propositivas no campo
da avaliação. As relações pessoais na escola e a avaliação. Instrumentos de avaliação.
Bibliografia Básica:
1. DOS SANTOS, Priscila Kohls. Avaliação da aprendizagem. Ed. Grupo A, 2017.
2. RUSSELL, Michael; AIRASIAN, Peter W. Avaliação em Sala de Aula. Ed. Grupo A,
2014.
3. MORROW Jr. James R.; JACKSON, Allen W; DISCH, James G.; MOOD, Dale P. Medida
e avaliação do desempenho humano. Ed. Grupo A, 2014.
Bibliografia Complementar:
1. CAMARGO, Fausto F.; DAROS, Thuinie M. A Sala de Aula Inovadora: Estratégias
Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo, Ed. Grupo A, 2018.
2. BROWN, Peter C.; ROEDIGER III, HENRY L.; McDaniel, Mark A. Fixe o Conhecimento:
A Ciência da Aprendizagem Bem-Sucedida. Ed. Grupo A, 2018.
3. HATTIE, John. Aprendizagem Visível para Professores: Como Maximizar o Impacto da
Aprendizagem. Ed. Grupo A. 2017.
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4. PERRENOUD, Philippe; THURLER, Monica Gather. As Competências para Ensinar no
Século XXI: A formação dos professores e o desafio da avaliação. Ed. Grupo A, 2002.
5. CITY, Elizabeth A.; ELMORE, Richard F.; FIARMAN, Sarah E; TEITEL, Lee. Rodadas
Pedagógicas: Como o Trabalho em Redes Pode Melhorar o Ensino e a Aprendizagem, Ed.
Grupo A, 2014.

5º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Matemática
Ementa:
Aprofundar e ampliar o conhecimento matemático, especialmente em relação a conceitos e
procedimentos no trabalho com a educação infantil e no ensino fundamental. Relacionar os
conteúdos da matemática com o processo de alfabetização e a ludicidade, por meio de
recursos metodológicos como jogos e materiais estruturados. Estudo das unidades didáticas
do ensino de matemática: Sistema de Numeração Decimal - correspondência um a um,
agrupamento, ordenação, inclusão hierárquica e valor posicional, operações matemáticas,
geometria, medidas, estatísticas e probabilidade.
Bibliografia Básica:
1. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas. Ed.
Grupo A, 2001.
2. MACHADO, Nilson Wall, Edward S.

Teoria dos Números para Professores do

Ensino Fundamental. Ed. Grupo A, 2014.
3. FAINGUELERNT, Estela K.; NUNES, Katia Regina A. Matemática. Ed. Grupo A, 2012.
Bibliografia Complementar:
1. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino do
Sistema de Numeração Decimal. Vol.1. Ed. Grupo A, 2016.
2. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino das
Quatro Operações Básicas. Vol.2. Ed. Grupo A, 2016.
3. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino de
Frações e Números Decimais. Vol.3. Ed. Grupo A, 2016.
4. SMOLE, Kátia Stocco; Diniz, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino de
Figuras Planas. Vol.4. Ed. Grupo A, 2016.
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5. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Materiais Manipulativos para o Ensino de
Sólidos Geométricos. Vol.5. Ed. Grupo A, 2016.

5º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de História
Ementa:
Estudo dos conteúdos de Ciências Humanas: História e Geografia e seus conceitos
fundamentais. Análise do estudo de História: o fator, o sujeito e o tempo histórico. As
propostas dos Temas Transversais do Ensino Fundamental: cidadania, eixo de trabalho.
Análise da seleção de conteúdos e fontes históricas sua relação com o tempo e o contexto
social dos fatos históricos.
Bibliografia Básica:
1. CARRETERO, Mario; ROSA, Alberto; GONZÁLEZ, María Fernanda. Ensino da História
e Memória Coletiva. Ed. Grupo A, 2007.
2. SANTHIAGO, Ricardo. História oral na sala de aula. Ed. Grupo A, 2015.
3. SILVA, Marcos (org). História: Que ensino é esse?. Campinas, SP: Papirus, 2016.
Bibliografia Complementar:
1. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais: História. Brasília: MEC, 1997.
2. LOWE, Norman. História do Mundo Contemporâneo. Ed. Grupo A, 2011.
3. LAMBERT, Peter; SCHOFIELD, Phillipp. História Introdução ao Ensino e à Prática. Ed.
Grupo A, 2011.
4. GOUCHER, Candice; WALTON, Linda. História Mundial: Jornadas do Passado ao
Presente. Ed. Grupo A, 2011.
5. GRIVOT, Débora Cristina Holenbach; ABEL, Henrique; ARAUJO, Marjorie de Almeida.
História. Ed. Grupo A, 2017.

5º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Língua Portuguesa
Ementa:
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Estudo introdutório das concepções de linguagem e de gramática e os objetivos do ensino
de língua materna. Análise das variedades linguísticas do português falado e escrito. Estudo
dos conteúdos e metodologias do ensino de Educação Infantil e Língua Portuguesa nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio de três grandes temas: linguagem oral,
leitura e escrita.
Bibliografia Básica:
1. Cavalcanti, Julio Cesar. Fonética e Fonologia do Português. Educação > Didática e
Práticas Pedagógicas. Ed Grupo A, 2017.
2. Dienstbach, Dalby. Semântica do português

Educação

>

Didática

e

Práticas

Pedagógicas. Ed Grupo A, 2017.
3. Barbosa, Cláudia Soares. Sintaxe do Português Educação > Leitura e Produção
Textual. Ed Grupo A, 2016.
Bibliografia Complementar:
1. BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed., São Paulo: Ática, 2010.
2. CASTANHO, Sergio. Temas e textos em metodologia do ensino superior. São Paulo:
Papirus, 2013.
3. NOGUEIRA, Patrícia Lima. Metodologia do ensino da língua portuguesa. Pearson
Education do Brasil, 2016.
4. SOUZA, Edson Rosa de (org.). Funcionalismo linguístico: novas tendências teóricas.
São Paulo: Contexto, 2012.
5. GOMES, Maria Lucia Castro. Metodologia do ensino de Língua Portuguesa. Curitiba:
IBPEX, 2011.

5º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de Ciências Naturais
Ementa:
Estudo introdutório sobre o conhecimento e suas características, classificações e métodos.
Concepção de currículo e os princípios orientadores da Metodologia do Ensino de Ciências.
Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução, Ciências Naturais e Temas
Transversais. Estudo de diferentes recursos para as aulas de Ciências, da avaliação e de
aulas práticas e de laboratório.

102

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

Bibliografia Básica:
1. GONÇALVES, Adriana Fernandes. Metodologia do Ensino de Ciências. Ed Grupo A,
2016.
2. GONÇALVES, Terezinha Valim Oliver; MACÊDO, Francisco Cristiano da Silva; SOUZA,
Fábio Lustosa. Educação em ciências e matemáticas: Debates Contemporâneos sobre
Ensino e Formação de Professores. Ed Grupo A, 2015.
3. WARD, Hellen; RODEN, Judith; HEWLETT, Claire; FOREMAN, Julie. Ensino de
Ciências. Ed Grupo A, 2010.
Bibliografia Complementar:
1. SCHWANKE, Cibele. Ambiente Tecnologias. Ed Grupo A,

2013.

2. ROSA, André Henrique; FRACETO, Leonardo Fernandes; MOSCHINI-CARLOS, Viviane.
Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ed Grupo A, 2012.
3. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais: História. Brasília: MEC, 1997.
4. ATKINS, Peter W; JONES, Loretta. Princípios de Química Questionando a Vida
Moderna e o Meio Ambiente. Ed Grupo A, 2012.
5. NETO, Benício Barros; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. Como Fazer
Experimentos. Ed Grupo A, 2010.

5º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de Geografia
Ementa:
Conhecimentos introdutórios sobre a Geografia e o estudo do espaço geográfico, a
sistematização do saber e o ser humano como construtor deste espaço. Estudo da
representação do espaço geográfico e seu ensino com base nos Parâmetros Curriculares e
Temas Transversais. Análise da relação entre o espaço geográfico, sua organização, suas
dinâmicas e a natureza tanto rural quanto urbana.
Bibliografia Básica:
1. STEFANELLO, Ana Clarissa. Didática e Avaliação da Aprendizagem no Ensino de
Geografia. Curitiba: InterSABERES, 2012.
2. CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de conhecimentos.
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Campinas, SP: Papirus, 2015.
3. Rego, Nelson; Castrogiovanni, Antonio Carlos; Kaercher, Nestor André. Geografia,
Práticas Pedagógicas

Educação. Grupo A, Formação Docente, 2007.

Bibliografia Complementar:
1. ZUCON, Otavio. Introdução esculturas populares no Brasil. Curitiba InterSaberes,
2013.
2. FANTIN, Maria Eneida. Análise e produção de didáticos para o ensino de Geografia.
Curitiba: InterSaberes, 2013.
3. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais: História. Brasília: MEC, 1997.
4. VASCONCELOS, Maria Lúcia. Educação Básica: a formação do professor, relação
professor- aluno, planejamento, mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2012.
5. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A aventura de formar professores. Campinas, SP:
Papirus, 2009.

5º SEMESTRE
Disciplina: Práticas Curriculares V – Metodologia E Prática De Ensino No Ensino
Fundamental
Ementa:
Investiga as metodologias dos componentes curriculares da base nacional comum do
currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e das suas modalidades.
Bibliografia Básica:
1. FAINGUELERNT, Estela K; NUNES, Katia Regina A. Descobrindo Matemática na Arte:
Atividades para o Ensino Fundamental e Médio. Ed. Grupo A, 2011.
2. BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem Baseada em Projetos: Guia para
Professores de Ensino Fundamental e Médio. Ed. Grupo A, 2008.
3. SARAIVA, Juracy Assmann; MÜGGE, Ernani. Literatura na Escola: Propostas para o
Ensino Fundamental. Ed. Grupo A, 2006.
Bibliografia Complementar:
1. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; Milani, Estela. Cadernos do Mathema Ensino Fundamental. V2, Jogos de Matemática de 6º a 9º ano, Ed. Grupo A, 2007.
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2. SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; CÂNDIDO, Patrícia. Cadernos do Mathema Ensino Fundamental. V1, Ed. Grupo A, 2007.
3. BARBOSA, Maria Carmen Silveira; DELGADO, Ana Cristina Coll. A Infância no Ensino
Fundamental de 9 anos. Ed. Grupo A, 2012.
4. VICKERY, Anitra. Aprendizagem Ativa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Ed.
Grupo A, 2016.
5. BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos da metodologia científica. Ed. Grupo
A, 2007.

6º SEMESTRE
Disciplina: Gestão Escolar Integrada e Gestão De Sistemas Educacionais
Ementa:
Conhecimentos introdutórios das teorias administrativas aplicadas à gestão escolar na
busca da qualidade da educação frente às mudanças institucionais. Estudo das teorias
psicológicas aplicadas à Gestão Escolar: liderança, recursos humanos, gestão escolar,
motivação, autoridade, poder, consenso e conflito. Análise da gestão com autonomia e
colegiada e a formação do gestor e da equipe técnico- pedagógica. Sistemas Educacionais.
Bibliografia Básica:
COLOMBO, Sonia Simões. Marketing Educacional em Ação: Estratégias e ferramentas.
Ed. Grupo A, 2005.
2. BES, Pablo. Cultura Organizacional e Educação. Ed. Grupo A, 2017.
3. WEINSTEIN, Carol Simon; NOVODVORSKY, Ingrid. Gestão da sala de aula: Lições da
pesquisa e da prática para trabalhar com adolescentes. Ed. Grupo A, 2015.
Bibliografia Complementar:
1. FAVA, Rui. Trabalho, Educação e Inteligência Artificial: A Era do Indivíduo Versátil. Ed.
Grupo A, 2018.
2. HOY, Wayne; MISKEL, Cecil. Administração educacional: teoria, pesquisa e prática.
Ed. Grupo A, 2015.
3. CITY, Elizabeth A.; ELMORE, Richard F.; FIARMAN, Sarah E; TEITEL, Lee. Rodadas
Pedagógicas: Como o Trabalho em Redes Pode Melhorar o Ensino e a Aprendizagem. Ed.
Grupo A, 2014.
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4. HENGEMÜHLE, Adelar. Desafios Educacionais na Formação de Empreendedores.
Ed. Grupo A, 2014.
5. AMARAL, Josiane Carolina S. R. do. Fundamentos de Apoio Educacional. Ed. Grupo
A, 2014.

6º SEMESTRE
Disciplina: Fundamentos Econômicos da Educação
Ementa:
A disciplina tem como finalidade analisar conceitos básicos e contribuições da Economia na
Educação para a análise dos problemas educacionais e discutir o seu significado na
formação do educador. Abordagem das principais concepções da economia da educação na
configuração atual do Estado e suas relações com as políticas públicas de educação.
Teorias do Desenvolvimento e Educação, Teorias do Capital Humano.
Bibliografia Básica:
1. MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa (org.). Currículo: Políticas e práticas. Campinas, SP:
Papirus, 1999.
2. PEREIRA, Maria de Fátima Rodrigues. Trabalho e educação: uma perspectiva histórica.
Curitiba: InterSaberes, 2012.
3. PESTANA, Fábio. No tempo das especiarias: o império da pimenta e do açúcar. São
Paulo: Contexto, 2004.
Bibliografia Complementar:
1. DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 23. ed., São Paulo: Papirus, 2011.
2. GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. 8. ed., São Paulo: Ática, 2009.
3. GRASSI, Tânia Mara. Psicopedagogia: um olhar, uma escuta. Curitiba: InterSaberes,
2013.
4. PORSCHE, Sandra Cristina. Leitura, escrita e produção oral: propostas para o ensino
superior. Caxias do Sul: Educs, 2011.
5. SOUZA, Maria Antônia de. Educação de jovens e adultos. Curitiba: InterSaberes, 2012.
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6º SEMESTRE
Disciplina: Noções de Negócios para o Pedagogo
Ementa:
Capacitar o Pedagogo para atuar diretamente na condução administrativa de uma instituição
de ensino. Desenvolver a visão administradora concomitante com o fazer pedagógico,
envolvendo seus pares e colaboradores. Instrumentalizar o futuro Administrador Escolar
com as ferramentas e os conceitos administrativos na geração de valor do seu negócio,
relacionados a custos, marketing, gestão de pessoas e pensamento estratégico.
Bibliografia Básica:
1. BARTNIK, Helena Leomir de Souza. Gestão educacional. Curitiba: InterSaberes, 2012.
2. MADY, Eliane Batista. Pesquisa de Mercado. Curitiba: InterSaberes, 2014.
3. MIRANDA, Simão de. Oficina de dinâmica de grupos para empresas, escolas e
grupos comunitários. Campinas, SP; Papirus, 2017.
Bibliografia Complementar:
1. CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4.
ed., São Paulo: Manole, 2012.
2. KOTLER, Philip. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos. São Paulo:
Prentice Hall, 2005.
3. SELEME, Laila Del Bem. Finanças sem complicação. Curitiba: InterSaberes, 2012.
4. SELEME, Roberto Bohlen. Criando universidades corporativas no ambiente 5. virtual.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
SOARES, Vilmatel. Dinâmicas de grupo e jogos: psicodrama expressão corporal,
criatividade, meditação, artes. Petrópolis: Vozes, 2012.

6º SEMESTRE
Disciplina: Princípios e Métodos de Supervisão e Orientação Educacional
Ementa:
Evolução histórica da supervisão educacional. Ação supervisora e tendências pedagógicas.
A supervisão educacional e o desenvolvimento institucional da escola. Ação supervisora e a
dinâmica do cotidiano escolar. A supervisão educacional e a construção da prática
transformadora. Origem e evolução histórica da orientação educacional. Ação orientadora e
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seus períodos de evolução histórica na educação brasileira. A orientação educacional e os
valores no desenvolvimento institucional da escola. Ação da orientação educacional e a
dinâmica do cotidiano escolar. Orientação profissional.
Bibliografia Básica:
1. AGUIAR, Márcia Ângela da S., FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Para onde vão a
orientação e a supervisão educacional? Campinas, SP: Papirus, 2016.
2. RANGEL, Mary (org.). Supervisão e gestão na escola: Conceitos e práticas de
mediação. Campinas, SP: Papirus, 2009.
3. URBANETZ, Sandra Terezinha; SILVA, Simone Zampir da. Orientação e supervisão
escolar: caminhos e perspectivas. Curitiba: InterSaberes, 2013.
Bibliografia Complementar:
1. AMARO, Sarita. Serviço social em escolas: fundamentos, processo e desafios. Rio de
Janeiro: Vozes, 2017.
2. RANGEL, Mary (org.). Novos olhares sobre a supervisão. Campinas, SP: Papirus,
1997.
3. SILVA JÚNIOR, Celestino Alves da. Nove olhares sobre a supervisão. Campinas, SP:
Papirus, 1997.
4. VOGÜÉ, Sarah de. Linguagem e enunciação: representação, referenciação e regulação.
São Paulo: Contexto, 2011.
5. ZANELLA, Rosana. A clínica gestáltica com adolescentes: caminhos clínicos e
institucionais. São Paulo: Summus, 2013.

6º SEMESTRE
Disciplina: Educação e Psicanálise
Ementa:
Principais linhas da Psicanálise e seus conceitos fundamentais. Estabelecer as possíveis
aplicações dos conceitos psicanalíticos à Educação. Discutir aspectos do processo
educacional à luz da Psicanálise.
Bibliografia Básica:
1. VOLTOLINI, Rinaldo. Educação e Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
2. LAJONQUIÈRE, Leandro de. Figuras do Infantil: a psicanálise na vida cotidiana com as
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crianças. Petrópolis: Vozes, 2010.
3. KUPFER, Maria Cristina Machado. Educação Para o Futuro: psicanálise e educação.
São Paulo: Escuta, 2007.
Bibliografia Complementar:
1. ALBERTINI, Paulo. Reich: histórias das ideias e formulações para educação. São Paulo,
ágora, 1994.
2. BAEHAT, Walter. (org.) Mitos e arquipélagos do homem contemporâneo. Petrópolis,
Vozes, 1995.
3. DOLLE, Jean Marie. Para além de Freud e Piaget: referência para novas perspectivas
em psicologia. Petrópolis, Vozes, 1995.
4. DOR, Joel. Introdução à leitura de Lacan: o inconsciente estruturado com linguagem.
Porto Alegre, Artes médicas, 19889.
5. ERICKSON, Erik. Infância e sociedade. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. FREUD, Sigmund.
Três ensaios para uma teoria sexual. In: Obras Completas, II. Madrid, Biblioteca Nueva,
1981.
6.__________. Psicologia do colegial. In: Obras Completas, II. Madrid, Biblioteca Nueva,
1981.

6º SEMESTRE
Disciplina: TCC
Ementa:
Elaboração de proposta de trabalho científico, envolvendo temas abrangidos pelo curso,
principalmente nas disciplinas de Práticas Curriculares.
Bibliografia Básica:
1. KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e
iniciação à pesquisa. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 182 p. ISBN 85-326-1804-9.
2. BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese.
São Paulo: Atlas, 2004. 160 p. ISBN 85-224-3697-5.
3. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual.
São Paulo, SP: Cortez, 2007. 304 p. ISBN 9788524913112.
Bibliografia Complementar:
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1. FRANÇA, Júnia Lessa; MAGALHÃES, Maria Helena de Andrade; BORGES, Stella Maris
(Colab.). Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 8. ed., rev. e
ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 255 p. (Coleção aprender) ISBN 978-85-7041-560-8.
2. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. 6. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2005. 315 p. ISBN 8522440158.
3. BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos
de metodologia científica: um guia para a iniciação científica. 2. ed. ampl. São Paulo, SP:
Makron Books, 2000. xvi, 122 p. ISBN 8534612730.
4. RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 34. ed. Petrópolis:
Vozes, 2007. 144 p. ISBN 978- 85-326-0027-1
5. KUPFER, Maria Cristina Machado. Educação Para o Futuro: psicanálise e educação.
São Paulo: Escuta, 2007.

6º SEMESTRE
Disciplina: Práticas Curriculares VI – Gestão De Sistemas Educacionais
Ementa:
Aprofundamento sobre a gestão escolar, e a delineação do trabalho pedagógico numa visão
macro entre as equipes técnica-administrativa e pedagógica.
Bibliografia Básica:
1. OLIVEIRA, Marcia Cristina de. Caminhos para a gestão compartilhada da educação
escolar. Curitiba: InterSaberes, 2012.
2. GROCHOSKA, Marcia Andreia. Organização escolar: perspectivas e enfoques. 2. ed.,
Curitiba: InterSaberes, 2013
3. WELLEN, Henrique. Gestão Organizacional e Escolar: uma análise crítica. São Paulo:
Ibpex, 2012.
Bibliografia Complementar:
1. PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo:
Ático, 2007.
2. HORA, Dinair Leal da. Gestão democrática na escola: Artes e ofícios da participação
coletiva. Campinas, SP: Papirus, 1994.
3. BRUEL, Ana Lorena de Oliveira. Políticas e legislação da educação básica no Brasil.
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Curitiba: InterSaberes, 2012.
4. KLIPPEL, Sandra Regina; WITTMANN, Lauro Carlos. A prática da gestão democrática
no ambiente escolar. Curitiba: InterSaberes, 2012.
5. OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro Oliveira. Gestão educacional: novos olhares,
novas abordagens. 10. ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

7º SEMESTRE
Disciplina: LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
Ementa:
Aprender (ensinar) a Língua Brasileira de Sinais (Libras), na escola, significa vivenciar (e
proporcionar) experiências linguísticas mediadas por uma língua acessível, de modalidade
visual-espacial, pela qual será possível ampliar as possibilidades de inclusão social e
exercer o direito de acesso ao conhecimento.
Bibliografia Básica:
1. CHOI, Daniel... [et al]. Libras, conhecimento além doa sinais. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2011.
2. LUCHESI, Maria Regina Chiichella. Educação de Pessoas Surdas: Experiências vividas,
histórias narradas. 4ª ed.- Campinas, SP: Papirus, 2012.
3. LOPES, Mura Corcini. Surdez & Educação. 2. ed., Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2011.
Bibliografia Complementar:
1. BAGGIO, Maria Auxiliadora. Libras. Curitiba: InterSaberes, 2017.
2. FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: InterSaberes, 2012.
3. PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2011.
4. SILVA, Rafael Dias. Língua Brasileira de Sinais: Libras. São Paulo: Pearson Education
do Brasil, 2015.
5. SMITH, Adam. A mão invisível. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

7º SEMESTRE
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Disciplina: Educação de Jovens e Adultos – Teoria e Prática
Ementa:
Estudo da educação de jovens e adultos: história, conceito e abrangências. Análise dos
processos de ensino-aprendizagem: aula, leitura, escrita e oralidade. Relação da EJA com o
resgate da cidadania em seu planejamento e avaliação.
Bibliografia Básica:
1. SOUZA, Maria Antônia de. Educação de jovens e adultos. Curitiba: InterSaberes, 2012.
2. BASEGIO, Leandro Jesus. Educação de Jovens e Adultos: reflexões sobre novas
práticas pedagógicas. Curitiba: InterSaberes, 2013.
3. PEREIRA, Marina Lúcia. A construção do letramento na educação de jovens e
adultos. 3.d., Belo Horizonte: Autêntica/FCH-FUMEC, 2013.
Bibliografia Complementar:
1. PEREIRA, Marina Lúcia. A construção do letramento na educação de jovens e
adultos. 3. ed., Belo Horizonte: Autêntica/FCH-FUMEC, 2013.
2. COLELLO, Silvia M. Gasparian. Textos em contextos: reflexões sobreo ensino da língua
escrita. 2.d., São Paulo: Summus, 2011.
3. ISAYAMA, Helder Ferreira. Lazer em estudo: Currículo e formação profissional.
Campinas, SP: Papirus, 2014.
4. ZITKOSKI, Jaime José. Paulo Freire e a Educação. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2010.
5. BRUEL, Ana Lorena de Oliveira. Políticas e legislação da educação no Brasil. Curitiba
InterSaberes, 2012.

7º SEMESTRE
Disciplina: Processos Educativos Não Formais
Ementa:
Definições de espaços não-formais, formais e informais de educação. Exemplos de espaços
não-formais. Histórico dos espaços não-formais de educação no Brasil e comparativo
metodológico com seus equivalentes em outros países. O espaço da educação não-formal e
os processos de desenvolvimento e aprendizagem. Educação não formal e a participação
da sociedade civil nos processos educativos. O ambiente de trabalho como um espaço não
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formal de educação.
Bibliografia Básica:
1. VELASCO, Patrícia Del Nero. Educando para a argumentação: contribuições do ensino
da lógica. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.
2. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17. ed., Petrópolis, RJ:
Vozes, 2014.
3. TAS, Marcelo. É rindo que se aprende: Uma entrevista a Gilberto Dimenstein.
Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 2014.
Bibliografia Complementar:
1. CARVALHO, Cristina. Quando a escola vai ao museu. Campinas, SP: Papirus, 2017.
2. LITTO, Freric Michael, FORMIGA, Marcos (orgs.). Educação a distância: o estado da
arte. 2. ed., São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
3. VASCONCELOS, Maria Lúcia. Educação Básica: a formação do professor, relação
professor- aluno, planejamento, mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2012.
4. D'VILAVEIGA, Cristina Maria; ALENCASTRO, Ilma Passos. Profissão Docente - novos
sentidos, novas perspectivas. São Paulo: Papirus, 2010.
5. SOARES, Eliana M. do Sacramento. Experiência educativas no contexto digital:
algumas possibilidades. Caxias do Sul: Educs, 2013.

7º SEMESTRE
Disciplina: Dimensões da Não Aprendizagem
Ementa:
Análise das questões da não aprendizagem escolar em suas várias dimensões. Estudo das
definições do que é aprendizagem escolar e do papel e a responsabilidade do
professor/educador diante do fracasso escolar, da dimensão psiconeurológica da
aprendizagem e suas dificuldades, dos distúrbios da linguagem e de bases psicomotoras, e
de fatores comportamentais.
Bibliografia Básica:
1. ANDRÉ, Marli (org). Pedagogia das diferenças na sala de aula. Campinas, SP: Papirus,
1999.
2. GOMES, Maria de Fátima Cardoso. Dificuldades de aprendizagem na alfabetização. 3.
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ed., Belo Horizonte: Autêntica/Ceale, 2011.
3. ROZEK Marlene; DOMINGUES Klein Cristiane Lumertz. As dificuldades de
aprendizagem e os processos de escolarização. EDIPUCRS, 2017.
Bibliografia Complementar:
1. DELVAL, Juan. O desenvolvimento psicológico humano. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
2. ARROYO, Miguel G., ABRAMOWICZ, Anete (orgs.). A reconfiguração da escola: Entre
a negação e a afirmação de direitos. Campinas, SP: Papirus, 2009.
3. BASEGIO, Leandro Jesus; BORGES, Márcia de Castro. Educação de Jovens e
Adultos: reflexões sobre novas práticas pedagógicas. Curitiba: InterSaberes, 2013
4. HIRYE, Elieser Santos; HIGA, Neusa; ALTOÉ, Stella Maris Lima. Diversidade
educacional: Uma abordagem no ensino da matemática na EJA. Curitiba: InterSaberes,
2012.
5. NOGUEIRA, Makeliny. Dificuldades de aprendizagem: um olhar psicopedagógico.
Curitiba: InterSaberes, 2012.

7º SEMESTRE
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I
Ementa:
Momento em que o educando alocará suas teorias na prática supervisionada por um
profissional docente, em salas de aulas e ambientes afins. Direcionado às fundamentações
teóricas e metodológicas da educação, onde o aluno terá que realizar observações,
atividades de planejamento e prática em sala de aula na educação infantil.
Bibliografia Básica:
1. LIMA, Fernanda. LDB esquematizada: comentada e atualizada. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 2016.
2. PILETTI, Claudino. História da Educação: de Confúcio a Paulo Freire. São Paulo:
Contexto, 2012.
3. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17. ED., Petrópolis, RJ:
Vozes, 2014.
Bibliografia Complementar:
1. LEITE, Maria Isabel; OSTETTO, Luciana Esmeralda. Museu, Educação e Cultura:
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Encontros de Crianças e Professores com a arte. Campinas, SP: Papirus, 2005.
2. ZILIOTTO, Gisele Sotta. Educação especial na perspectiva inclusiva: fundamentos
psicológicos e biológicos. Curitiba: InterSaberes, 2015.
3. GOMES, Nilma Lino. Um olhar além das fronteiras: educação e relação e relações
raciais. Belo Horizonte Autêntica, 2010.
4. D'VILAVEIGA, Cristina Maria; ALENCASTRO, Ilma Passos. Profissão Docente - novos
sentidos, novas perspectivas. São Paulo: Papirus, 2010.
5. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A aventura de formar professores. Campinas, SP:
Papirus, 2009.

8º SEMESTRE
Disciplina: Políticas Públicas em Educação
Ementa:
Contexto nacional da educação. Cidadania plena, democracia, governabilidade e
globalização. LDB – histórico. Os RCNEIs e os PCNs. Perspectivas para a educação e o
novo PNE. Avaliação pública na educação.
Bibliografia Básica:
1. ASBAHR, Flávia da Silva Ferreira; Lygia de Sousa Viégas. Políticas públicas em
educação: uma análise crítica a partir da psicologia escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo.
2011.
2. PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo:
Ática, 2007.
3. DEMO, Pedro. Plano Nacional de Educação: Uma visão crítica. Campinas, SP: Papirus,
2016.
Bibliografia Complementar:
1. DEMO, Pedro. A nova LDB: Ranços e avanços. Campinas, SP: Papirus, 1997.
2. CASTILHO, Santiago. Práticas de avaliação educacional: materiais e instrumentos.
Curitiba: InterSaberes, 2013.
3. LESSARD, Claude. Políticas educativas: a aplicação na prática. Rio de Janeiro: Vozes,
2016.
4. MATTOS, Airton Pozo de. Escola e currículo. Curitiba: InterSaberes, 2013.
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5. SOUZA, Gisele de. Educar na infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo:
Contexto, 2010.

8º SEMESTRE
Disciplina: Gênero e Educação
Ementa:
Questões de gênero, raça/etnia e sexualidade, com foco na reflexão sobre o currículo e a
prática pedagógica, no reconhecimento das diferenças e na valorização da diversidade. A
diversidade cultural, Etnocentrismo, estereótipo e preconceito. Dinâmica cultural e respeito e
valorização da diversidade. O ambiente escolar em face dos temas tratados.
Bibliografia Básica:
1. JUNQUEIRA, R.D. (Org.) Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a
homofobia nas escolas. Brasília: Edições MEC/Unesco, 2009. RIBEIRO, 2. P.R.M. (Org.)
Sexualidade e Educação: aproximações necessárias. São Paulo: Editora Arte e Ciê ncia,
2004.
3. LOURO, G.L. (Org.) O Corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Editora Autêntica, 1999.
Bibliografia Complementar:
1. LOYOLA, M.A. (Org.) A sexualidade nas ciências humanas. Rio de Janeiro: Editora
UERJ, 1998.
2. MAIA, A.C.B. Sexualidade e Deficiências nas Ciências Humanas. São Paulo: Editora
Unesp, 2006.
3. MASTERS, W; JOHNSON, V. A Resposta sexual humana. São Paulo: Editora Roca,
1984.
4. KUPSTAS, M. (Org.) Comportamento sexual. São Paulo: Editora Moderna, 1997.
5. LAQUEUR, T. Inventando o sexo: corpo e gênero dos Gregos a Freud. Rio de Janeiro:
Relume & Dumara, 2001.

8º SEMESTRE
Disciplina: Educação Ambiental e Sustentabilidade
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Ementa:
Estudo do ambiente em que vivemos e suas relações entre a espécie humana e o
patrimônio natural. Conhecimento das principais variáveis ambientais importantes para a
continuidade da vida no planeta e estudo da orientação sobre ações de cidadania e meio
ambiente.
Bibliografia Básica:
1. OLIVEIRA, Márcia Maria Dosciatti de. Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade.
Caxias do Sul, RS: Educs, 2017.
2. MANSOLDO, Ana. Educação ambiental na perspectiva da ecologia integral: Como
educar neste mundo em desequilíbrio? São Paulo: Autêntica Editora, 2012.
3. PHILIPPE JR, Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce. Gestão de natureza pública e
sustentabilidade. Barueri, SP: Monole, 2012.
Bibliografia Complementar:
1. ALBANUS, Lívia Lucina Ferreira. Ecopedagogia: educação e meio ambiente. Curitiba:
InterSaberes, 2012.
2. BRASIL. Ministério da Educação. Programa Parâmetros em Ação, meio ambiente na
escola: bibliografia e sites comentados. / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília:
MEC; SEF. 2001.
3. DOURADO, Juscelino. Reflexão e práticas em educação ambiental: discutindo o
consumo e a geração de resíduos. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.
4. FANTIN, Maria Eneida. Educação ambiental: saúde e qualidade de vida. Curitiba:
InterSaberes, 2014.
5. LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação Ambiental no Brasil: formação, identidades
e desafios. Editora Papirus, 2011.

8º SEMESTRE
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II
Ementa:
Momento em que o educando alocará suas teorias na prática supervisionada por um
profissional docente, em salas de aulas e ambientes afins. Direcionado aos processos
educativos, onde o aluno pode realizar onde o aluno terá que realizar observações,
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atividades de planejamento e prática em sala de aula no ensino fundamental.
Bibliografia Básica:
1. MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá.
Campinas, SP: Papirus, 2013.
2. RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação Infantil: práticas pedagógicas de ensino e
aprendizagem. Curitiba: InterSaberes. 2012.
3. BACILA, Carlos Roberto. Nos bastidores da sala de aula. Curitiba: Editora InterSaberes,
2014.
Bibliografia Complementar:
1. LEITE, Maria Isabel, OSTETTO, Luciana Esmeralda (Orgs.). Museu, Educação e
Cultura: Encontros de Crianças e Professores com a arte– Campinas, SP: Papirus, 2005.
2. ZILIOTTO, Gisele Sotta. Educação especial na perspectiva inclusiva: fundamentos
psicológicos e biológicos. Curitiba: InterSaberes, 2015.
3. MARÇAL, José Antônio. Educação Escolar das relações étnico-raciais: história e
cultura afro-brasileira e indígena no Brasil. Curitiba: InterSaberes, 2015.
4. GUAREZI, Rita de Cássia Menegaz. Educação à distância sem segredos. Curitiba:
InterSaberes, 2012.
5. GOMES, Nilma. Um olhar além das fronteiras: educação e relação e relações raciais.
Belo Horizonte Autêntica, 2010.

OPTATIVAS
Disciplina: Laboratórios de Brinquedos
Ementa:
Conhecimento introdutório dos brinquedos infantis e sua relação com a aprendizagem.
Utilização do lúdico no aprendizado. Análise da importância do brinquedo e o direito de
brincar. Brincadeiras e brinquedos (industrializados e artesanais) nos espaços urbanos e
escolares. Brinquedoteca: utilização, organização e funcionamento.
Bibliografia Básica:
1. SILVA, Maria Alice S. Souza e GARCIA, M.ªL.: FERRARI, S.C., Memória e brincadeiras
na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século. TESES, SP.
2. PIRES, Eugenia Koutsantonis Portella. Mudança de setor e o comportamento de
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crianças em uma creche. 117p. Dissertação (Mestrado).
3. GARCIA, Edson G. Meninos e meninas: histórias, brincadeiras e fantasias em casa, Ed.
Grupo A, 2015.
Bibliografia Complementar:
1. TELLS, Manuel. A Sociedade em Rede – a era da informação: economia, sociedade e
cultura – Volume 1. São Paulo: Paz & Terra, 2001.
2. MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Lúcia S.; PASSOS, Norimar C. Aprender com Jogos e
Situações-Problema. Ed. Grupo A, 2000.
3. HORN, Maria G. Brincar e Interagir nos Espaços da Escola Infantil. Ed. Grupo A,
2017.
4. SCHILLER, Pam; ROSSANO, Joan. Ensinar e Aprender Brincando Mais de 750
Atividades para Educação Infantil. Ed. Grupo A, 2007.
5. NEVES, Libéria. O uso dos jogos teatrais na educação: possibilidades diante do
fracasso escolar. São Paulo: Papirus, 2015.

OPTATIVAS
Disciplina: Gamificação na Educação
Ementa:
Gamificação: definições, exemplos e considerações importantes. Games: o que são jogos e
suas características básicas. O uso de redes sociais em educação. Teorias de
aprendizagem baseada em games. Aspectos da ludicidade de experimentações
relacionadas a metodologias e a didáticas ativas. O uso da gamificação como estratégia
pedagógica no ensino, e seus potenciais pedagógicos.
Bibliografia Básica:
1. CASTELLS, Manuel. A Sociedade en Rede – a era da informação: economia, sociedade
e cultura – Volume 1. São Paulo: Paz & Terra, 2001.
2.________. A Galáxia da Internet. São Paulo, Zahar, 2004.
3. BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a educação. São
Paulo, Ed. 34, 2009.
Bibliografia Complementar:
1. CASTELLS. Fronteiras do Pensamento. Publicado em 07/04/2014. Disponível em
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<http://www.youtube.com/watch?v=eb0cNrE3I5g>. Acesso em: 10 de junho de 2014.
2. HUIZINGA, Johann. Homo Ludens. São Paulo, Perspectiva, 2012.
3. LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 2. ed.
Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Loyola, 1999.
4.__________. As tecnologias da inteligência. Rouanet. São Paulo, 2002.
5.__________. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 3. ed. São Paulo: Editora
34, 2010.

OPTATIVAS
Disciplina: Metacognição e Aprendizagem
Ementa:
Aprendizado e desenvolvimento da leitura e da escrita associados ao estudo de processos
sociocognitivos relacionados à aquisição da linguagem. Didática para o ensino de Língua
Portuguesa com base na construção sociocognitiva do significado relacionada ao trato com
textos orais e escritos. Abordagens cognitivas da leitura e da escrita.
Bibliografia Básica:
1. Célia Ribeiro. Metacognição: Um Apoio ao Processo de Aprendizagem. Psicologia:
Reflexão e Crítica, 2003, 16(1), pp. 109-116.
2. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitivedevelopmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906- 911.
3. LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 2. ed.
Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Loyola, 1999.
Bibliografia Complementar:
1. HORN, Maria G. Brincar e Interagir nos Espaços da Escola Infantil. Ed. Grupo A,
2017.
2. SCHILLER, Pam ; ROSSANO, Joan. Ensinar e Aprender Brincando Mais de 750
Atividades para Educação Infantil. Ed. Grupo A, 20073. BASEGIO, Leandro Jesus;
BORGES, Márcia de Castro. Educação de Jovens e Adultos: reflexões sobre novas
práticas pedagógicas. Curitiba: InterSaberes, 2013.
4. HIRYE, Elieser Santos; HIGA, Neusa; ALTOÉ, Stella Maris Lima. Diversidade
educacional: Uma abordagem no ensino da matemática na EJA. Curitiba: InterSaberes,
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2012.
5. NOGUEIRA, Makeliny. Dificuldades de aprendizagem: um olhar psicopedagógico.
Curitiba: InterSaberes, 2012.

OPTATIVAS
Disciplina: Educação de Rua
Ementa:
Processo de organização de instituições e espaços socioeducativos: princípios e práticas.
Pedagogia: paralelo entre os ambientes empresariais e a educação de rua. Pedagogia em
diversos ambientes: empresarial; educação de rua; promoção de saúde e de qualidade de
vida. Atuação dos docentes em projetos educativos (instituições sociais governamentais e
não governamentais).
Bibliografia Básica:
1. ABRAMO, H. W. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil.
In: PERALVA, A.; SPOSITO, M. (orgs.) Juventude e Contemporaneidade. Revista Brasileira
de Educação. ANPEd. Rio de Janeiro, n. 5/6, p.25- 36, 1997.
2. ANTUNES, R. As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do
capital. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 25, n. 87, p. 335-351, maio/ago. 2004.
Disponível em ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara,
1986.
3. BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São
Paulo: Companhia das Letras, 1987.
Bibliografia Complementar:
1. CARRANO, P.C.R. Educação de Jovens e Adultos e Juventude: o desafio de
compreender os sentidos da presençados jovens na escola da “segunda chance”. REVEJ@:
Revista de Educação de Jovens e Adultos, Belo Horizonte, v.1, n. 0, p. 55-67, 2007.
Disponível em: <http://www.reveja.com.br/sites/default/files/REVEJ@_0_PauloCarrano.pdf>.
2. DAYRELL, J. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil.
Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 100, p. 1105-1128, out. 2007.
3. ______. Por uma pedagogia da juventude. Onda Jovem, São Paulo, n.1, p. 34-47,
2005. Disponível em: <http://aic.org.br/wp-content/uploads/2013/11/por-uma-pedagogia-da-
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juventude_juarez-dayrell.pdf>
4. EISENSTADT, S. N. De geração a geração. São Paulo: Perspectiva, 1976.
5. ABRAMOVAY, M.; ANDRADE, E. R.; ESTEVES, L. C. G. (orgs.). Juventudes: outros
olhares sobre a diversidade. Brasília: Edições MEC/UNESCO, 2009, v., p. 149-172.

OPTATIVAS
Disciplina: Movimentos Sociais e Educação
Ementa:
Análise dos discursos: práticas discursivas em diversos contextos escolares e não
escolares. Estudo sobre as transformações da sociedade e os fenômenos da inclusão e da
exclusão social. Função social e ideológica em diferentes contextos e épocas. Formação
cultural no Brasil: a importância dos movimentos sociais para a educação.
Bibliografia Básica:
1. MÉSZÁROS, I. A educação para além do capital. Campinas: Boitempo. 2005.
2. NOSELLA, P. Ensino médio: em busca do princípio pedagógico. Educação e Sociedade,
Campinas,

v.

32,

n.

117,

p.

1051-1066,

out.-dez.

2011.

Disponível

em

<http://www.cedes.unicamp.br>
3. PAIS, J.M. A construção sociológica da juventude: alguns contributos. Análise Social,
vol. XXV (105-106), 1990 (1. °, 2. °), 139-165.
Bibliografia Complementar:
1. PERALVA, A. O jovem como modelo cultural. In: PERALVA, A.; SPOSITO, M. P.
(orgs.) Juventude e Contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação. ANPEd. Rio de
Janeiro, n. 5/6, 1997.
2. PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres, prisioneiros. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2006.
3. RESENDE, A. C. A. O processo de individualização do homem: alienação do homem.
Estudos, Goiânia, v.30, n.1, p.201-215, jan.2003.
4. SCHINDLER, N. Os tutores da desordem: rituais da cultura juvenil nos primórdios
da Era Moderna. In: LEVI, G.;
SCHMITT, C. (orgs.). História dos jovens: da Antiguidade à Idade Moderna. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996. vol. 1.
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OPTATIVAS
Disciplina: Educação e Medidas Socioeducativas
Ementa:
Atuação do pedagogo com adolescentes em conflito com a lei. Medidas socioeducativas:
educar como sinônimo de ressocializar e reinserir. A educação em espaços não escolares:
profissionalização e escolarização de adolescentes que cumprem a medida socioeducativa.
Estudo da pedagogia social.
Bibliografia Básica:
1. ARROYO, M. G. Imagens Quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
2. BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Secretaria Especial dos Direitos
Humanos. Ministério da Educação. Assessoria de Comunicação Social. Brasília: MEC, ACS,
2005.
3. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. 21o. ed. Petrópolis:
Vozes, 1987.
Bibliografia Complementar:
1. KOSIK, K. Dialética do Concreto. 5º. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
2. RELATÓRIO de visitas aos CIPs e aos CER. Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CEDCA/SC. Florianópolis, fevereiro de 2007.
3. REGIMENTO INTERNO CER Lages. s/d
4. FACCI, M. G. D. Valorização ou esvaziamento do trabalho do professor? Um estudo
crítico-comparativo da teoria do professor reflexivo, do construtivismo e da psicologia
vigotskiana. Campinas: Autores Associados, 2004.
5. LEONTIEV, A. N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Horizonte, 1978.

OPTATIVAS
Disciplina: Cinema, Arte e Educação
Ementa:
Cinema e infância. Prática do cinema como uma forma criativa de compartilhar
sensibilidades, subjetividades e experiências. Diálogo entre educação e cinema.
Possibilidades educacionais de emancipação intelectual, política e estética. Conceitos de
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infância e de imagem ligados ao cinema e às artes visuais. Foucault e a perspectiva da
estética da existência. Subjetivação na cultura da imagem infantil. Lei nº 13.006, de 26 junho
de 2014: delimita no mínimo duas horas mensais de exibição de filmes nacionais nas
escolas de Educação Básica, no Brasil.
Bibliografia Básica:
1. BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo:
Duas Cidades/34, 2005.
2. BERGALA, Alain. L’hipothèse cinéma. Petit traité de transmission du cinéma à l’école et
ailleurs. Paris: Petit Bibliothèque des Cahiers du Cinéma, 2006.
3. COMOLI, Jean Louis. Ver e poder. Cinema, televisão, ficção, documentário. Belo
Horizonte: UFMG, 2008.
Bibliografia Complementar:
1. GODARD, Jean-Luc. Você quer fazer cinema? Pegue uma câmera! In: TIRARD,
Laurent. Grandes Diretores de Cinema. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
2. LEANDRO, Anita. O Ponto de vista. Revista Contemporânea de Educação; vol X;
www.fe.ufrj, 2009/2.
3. MIGLIORIN, Cezar. Cinema e escola sob o risco da democracia. Dossiê: Cinema e
educação: uma relação sob a hipótese de alteridade. Revista Contemporânea de Educação.
Faculdade de Educação/UFRJ., v 5, n. 9, janeiro/julho 2010.
4. RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante – cinco lições sobre a emancipação
intelectual. trad. Líllian do Valle. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010b.
5. LAPIERRE, André; AUCOUTURIER, Bernard. Fantasmas corporais. São Paulo: Manole,
1984.

OPTATIVAS
Disciplina: Psicomotricidade e Educação
Ementa:
A psicomotricidade em seu movimento dinâmico. Estudo da psicomotricidade: origens dos
estudos e definições de psicomotricidade. O cérebro na Aprendizagem. Caracterização
psicomotora: distúrbios e alterações. Avaliação psicomotora. Intervenção psicomotora. A
função dos jogos nos processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Interação
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e linguagem: o jogo e a representação segundo Piaget, Wallon e Vigotski. Psicomotricidade
e Educação. Abordagens metodológicas.
Bibliografia Básica:
1. AJURIAGUERRA, J. Manual de psiquiatria infantil. São Paulo: Masson, 1980.
2. BARRETO, Sidirley de Jesus. Psicomotricidade, educação e reeducação. 2. ed.
Blumenau: Livraria Acadêmica, 2000.
3. LEONTIEV, A. N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Horizonte, 1978.
Bibliografia Complementar:
1. FACCI, M. G. D. Valorização ou esvaziamento do trabalho do professor? Um estudo
crítico-comparativo da teoria do professor reflexivo, do construtivismo e da psicologia
vigotskiana. Campinas: Autores Associados, 2004.
2. COSTE, Jean Claude. A psicomotricidade. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
3. DE MEUR, A.; STAES, L. Psicomotricidade: educação e reeducação. Rio de Janeiro:
Manole, 1984.
4. FERREIRA, Carlos Alberto Mattos. Psicomotricidade: da educação infantil à
gerontologia. São Paulo: Lovise, 2000.
5. FONSECA, Vitor. Da filogênese à ontogênese da psicomotricidade. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1988.
6. _____. Psicomotricidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988

OPTATIVAS
Disciplina: Voluntariado e Processos Sociais na Escola
Ementa:
Valorização dos saberes escolares na resolução dos problemas do cotidiano social. O
voluntariado educativo como estratégia facilitadora da aprendizagem: aspecto pessoal e
social. Proposta educacional da instituição ligado à sua missão. Da construção coletiva do
projeto. Etapas do projeto: convocação, diagnóstico, elaboração, ação, avaliação, registro e
divulgação dos resultados.
Bibliografia Básica:
1.

EIDT,

Nadia

Mara;

TULESKI,

Silvana

Calvo.

Transtorno

de

déficit

de

atenção/hiperatividade e psicologia histórico-cultural. Cadernos de Pesquisa. São
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Paulo, v. 40, n.139, p. 121-146, jan./abr., 2010.

MÉSZÁROS, Istvan. O desafio do

desenvolvimento sustentável e a cultura da igualdade substantiva. In: O desafio e o fardo do
tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2007.
3. _____. A educação para além do capital. In: O desafio e o fardo do tempo histórico. São
Paulo: Boitempo, 2007.
Bibliografia Complementar:
1. MARX, Karl. O trabalho alienado. In: Manuscritos económico-filosóficos. Lisboa:
edições 70, s/d.
2. _____. Trabalho assalariado e capital. In: Trabalho assalariado e capital & salário,
preço e lucro. São Paulo: Expressão popular, 2010.
3. APPLE, Michael. Educando à direita: mercados, padrões, Deus e desigualdade. São
Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freira, 2003. p.1-40.
4. FRIGOTTO, Gaudêncio. Os delírios da razão: crise do capital e metamorfose conceitual
no campo educacional. In: GENTILI, Pablo. (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao
neoliberalismo em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
5. PATTO, Maria Helena S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e
rebeldia. São Paulo: T.A. Queiroz, 1993.

OPTATIVAS
Disciplina: A Função Social da Escrita e a Alfabetização em Contextos Tecnológicos
Ementa:
Elaboração de projetos educacionais com fundamentos para apropriação das TICs. Tipos e
utilização das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Desenvolvimento de
competências específicas em educação a distância e Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Cibercultura. Processo de interação e interatividade.
Bibliografia Básica:
1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
língua portuguesa. Brasília: SEF, 2001.
2. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2001. p.
104.
3. LERNER, Délia. Ler e Escrever na Escola: o real, o possível e o necessário. Porto
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Alegre: Artmed, 2002. p. 120.
Bibliografia Complementar:
1. FARACO, Carlos Alberto. Área de Linguagem: algumas contribuições para sua
organização. In: GERALDI, C.; FIORENTINE, D.; PEREIRA, E. (orgs.). Cartografia do
trabalho docente. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2000.
2. GERALDI, João W. Concepções de linguagem e ensino de Português. In: João W.
(org.). O texto na sala de aula. 2. ed. São Paulo: Ática, 1997.
3. KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 7. ed. Campinas, SP:
Pontes, 2000.
4. KLEIMAN, Angela; MORAES, S.E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos
projetos da escola. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 1999.

OPTATIVAS
Disciplina: Dimensões da não Aprendizagem
Ementa:
Fatores

comportamentais

e

as

dificuldades

escolares.

Psiconeurológica,

bases

psicomotoras, e os distúrbios da linguagem na leitura e escrita. Fracasso escolar: a
dimensão do ensino. Teorias e modelos das dificuldades de aprendizagem. Explicação das
dificuldades de aprendizagem da linguagem (DAL). Dificuldades de aprendizagem da leitura
e escrita (DALE). Explicação das dificuldades de aprendizagem da matemática (DAM).
Bibliografia Básica:
1. BOSSA, N. A. Dificuldades de aprendizagem: o que são? Como tratá-las? Porto Alegre:
Artes Médicas Sul, 2000.
2. GARCIA, J. N. Manual de dificuldades de aprendizagem – linguagem, leitura, escrita e
matemática. Porto Alegre: Artmed. 2000.
3. PAIN, S. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1985. PATO, M.H.S. A produção do fracasso escolar.
Bibliografia Complementar:
1. CANÁRIO, R. A escola e as “dificuldades de aprendizagem”. In: Revista Psicologia da
educação. São Paulo, 21, 2º sem. 2005.
2. RUBINSTEIN, E.R. O estilo de aprendizagem e a queixa escolar: entre o saber e o
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conhecer. Casa do Psicólogo: São Paulo, 2003.
3. SAWAIA, B. (Org.) As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da
desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 1999. Petrópolis, Rio Janeiro: Vozes, 1999.
4. LIMA, L.C. A escola como organização educativa. S. Paulo: Cortez, 2001.
5. HÖFLING, Eloísa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. In: Cadernos Cedes,
n. 55. Campinas, SP. 2001.

OPTATIVAS
Disciplina: Processos Educativos não Formais
Ementa:
Formação do professor para ambientes formais e não-formais. O trabalho pedagógico nos
espaços não-formais. Experimentação de atividades teórico-práticas em espaços nãoescolares. Atividades supervisionadas em gestão dos processos educativos em espaços
não-formais. O uso de processos comunicacionais multimídia em sala de aula.
Bibliografia Básica:
1. KUENZER, Acácia Zeneida. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a
educação do trabalhador. 6ª. Ed. Paulo: Cortez, 2002.
2. GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política: impactos sobre o
associativismo do terceiro setor. São Paulo, Cortez, 1999.
3. SUNG, Jung Mo. Educar para reencantar a vida. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.
Bibliografia Complementar:
1. AFONSO, Almerindo J. Sociologia da educação não-formal: Reactualizar um objecto
ou construir uma nova problemática?, in: ESTEVES, Antonio Joaquim e STOER, Stephen R.
A sociologia na escola, Porto: Afrontamento, 1992, p.83-96.
2. ALMEIDA, José Luís Vieira de. Tá na rua: representações da prática dos educadores de
rua. - São Paulo: Xamã, 2001.
3. BRANDÃO, C.R. A educação como cultura. São Paulo. Brasiliense, 1986.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
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OPTATIVAS
Disciplina: O Brincar e a Criança Hospitalizada
Ementa:
A atividade pedagógica auxiliando no processo de cura: benefícios cognitivos, afetivo,
social. Construção de um ambiente diferenciado dentro dos hospitais para as atividades
pedagógicas. Política de humanização do atendimento. Brincadeira terapêutica.
Bibliografia Básica:
1. CARVALHO, P. R. A. e CECCIM, R. B. (org.) Criança hospitalizada: atenção integral
como escuta à vida. Porto Alegre, Editora Universidade, 1997.
2. FUNGHETTO, SUZANA & Outros. Classe hospitalar: uma vivência através do lúdico.
Editora Artme Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar. Brasil, Ministério da
Justiça - Brasília. Imprensa Oficial 2002.
3. ________. Atendimento Escolar no ambiente hospitalar. Fonseca, Eneida Simões da
Memnon 2003.
Bibliografia Complementar:
1. Matos, Elizete Lúcia Moreira e Mugiatti, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia
Hospitalar: A humanização integrando educação e saúde, Vozes, 2006.
2. Torres, Wilma. A criança Diante da morte - desafios, Casa do Psicólogo, 2002.
3. Novaes, Luiza. Brincar e aprender: quem quer saber?, EDUCAT, 2006. d, 1999
4. HOLOLAND, Jimmy. Psycho-Oncology. Editora Oxford Universit, 1998.
5. TAVARES, José de Faria. Comentários ao Estatuto da criança e do adolescente. 7ª
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

OPTATIVAS
Disciplina: Direitos da Criança e do Adolescente
Ementa:
A importância do professor na luta dos direitos fundamentais da criança e do adolescente.
Convencia familiar: natural, ampliada e substituta. Ato infracional cometido por adolescente.
Medidas de proteção e socioeducativa. Atuação dos Conselhos Tutelares e da política de
atendimento. Estudo da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990.
Bibliografia Básica:
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1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Atual: Brasília, 2007.
2. _______. Lei 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outra outras providencias. Estatuto da criança e do adolescente. Diário
Oficial da União, Brasília, 1990.
3. ELIAS, João Roberto. Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: lei 8.069,
de julho de 1990. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
4. ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e jurisprudência.
9ed. São Paulo: Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar:
1. CURY, Munir. Estatuto da criança e do adolescente comentado: comentários jurídicos
e sociais. 9ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
2. ARAGÃO, Selma Regina. O Estatuto da Criança e do adolescente em face do novo
código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
3. KHAN, Zarina S. Os Direitos da Criança. São Paulo: Augustus, 1992.
4. MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do
Adolescente. 3ed, Rio de Janeiro: Lumes Júris, 2008.
5. TAVARES, José de Faria. Comentários ao Estatuto da criança e do adolescente. 7ª
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

OPTATIVAS
Disciplina: Educação Superior e Avaliação
Ementa:
A docência no ensino superior. Planejamento e as possibilidades didáticas de organização
de planos de ensino. Metodologias didáticas na docência no ensino superior. Avaliação do
processo ensino-aprendizagem: concepções teóricas e práticas, elaboração de instrumentos
avaliativos. Avaliação institucional. Avaliação institucional como apoio à avaliação
pedagógica. Estudo da avaliação como instrumento indispensável para o planejamento e
acompanhamento das ações educativas. Êxito e fracasso escolar como representação do
processo avaliativo. Avaliação e a construção do conhecimento. A observação como
técnica, registro e processo.
Bibliografia Básica:
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1. ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, L. P. Processos de ensinagem na universidade:
pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 3. ed. Joinville: UNIVILLE, 2004.
2. Gil, A. C. Metodologia do Ensino superior. 3 a edição, São Paulo: Atlas, 1997.
3. Gil, A. C. Didática do Ensino superior. 1 a edição, São Paulo: Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar:
1. PIMENTA, S. G & ANASTASIOU, L. G. C. Docência do ensino superior. 3ed. São
Paulo, editora Cortez: 2008.
2. LUCKESI, C. C. A avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. S.
Paulo: Cortez, 1996. (Caps. II, III, VIII e IX).
3. MASETTO, M. T. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo:
Summus, 2003.
4. OLIVEN, A. C. Histórico da educação superior no Brasil. In: Soares, M. S. A. et al,
2002. A educação superior no Brasil. Porto Alegre, 2002.
5. TARDIF, M.. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
WEBER, S. "Políticas do Ensino Superior - Perspectivas para a próxima década". Avaliação,
vol. 5, nº 1 (15), março 2000, pp. 15-18.

OPTATIVAS
Disciplina: Educação e Envelhecimento Humano
Ementa:
Envelhecimento humano nas esferas educacional e tecnológica. Ações pedagógicas
voltadas para a educação e envelhecimento humano. Adoção de ações educacionais
inclusivas com o público idoso. A importância da troca de afeto entre gerações: casa de
repouso e pré-escola no mesmo ambiente.
Bibliografia Básica:
1. CARVALHO, M. I. (2009), “A Política de cuidados domiciliários em instituições de
solidariedade social: risco ou protecção efectiva?”, in Locus Social, Vol. n.º 2, 29-46. –
(2010), Os Cuidados Domiciliários em Instituições de Solidariedade Social no Concelho de
Cascais, Tese de Doutoramento em Serviço Social, Lisboa, ISCTEIUL. Disponível em:
http://hdl.handle.net/10071/2364.
2. CERQUEIRA, M. (2011), Imagens do envelhecimento e da velhice (na população
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portuguesa), Tese de Doutoramento em Ciências da Saúde, Aveiro, Universidade de Aveiro.
Disponível em: http://ria.ua.pt/handle/10773/6477
Bibliografia Complementar:
1. COIMBRA, J. (2008). O sentimento de solidão em idosas institucionalizadas: a
influência da autonomia funcional e do meio ecológico, Dissertação de Mestrado em
Psicologia, Lisboa, Universidade de Lisboa. Disponível em: http://hdl.handle.net/10451/947.
2. CORREIA, A. P. (2008). Rastreio de abuso na pessoa idosa. Dissertação de Mestrado
em

Gerontologia,

Aveiro,

Universidade

de

Aveiro.

Disponível

em:

http://hdl.handle.net/10773/3279.
3. CORREIA, A. R. (2010). Serviço de tele-assistência aos idosos: caso prático realizado
em colaboração com a unidade de saúde familiar Anta, Dissertação de Mestrado em
Inovação e Empreendedorismo Tecnológico, Porto, Universidade do Porto. Disponível em:
http://hdl.handle.net/10216/58398.
4. CORREIA, C. S. (2009). O apoio social e a qualidade de vida dos idosos do concelho
de Faro, Dissertação de Mestrado em Psicologia, na área de especialização em
Psicologia

da

Saúde,

Faro,

Universidade

do

Algarve.

Disponível

em:

http://hdl.handle.net/10400. 1/564 COSTA, A. (2001), “O Ser idoso: O indefinido instinto da
imortalidade”, in Humanidades, Cultura e Cidadania, Vol. 4, 22-23.

OPTATIVAS
Disciplina: Educação Financeira
Ementa:
Educação financeira na fase de desenvolvimento. Ensinamentos sobre uma relação
equilibrada com o dinheiro. Planejamento e administração econômica.
Bibliografia Básica:
1. BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática e os Professores: a questão da formação.
Bolema: Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, n.15, 2001.
2. BASSANEZI, R. C. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: uma nova
estratégia. São Paulo: Contexto, 2002.
3. BATANERO, C. Didática de Ia estadística, Granada: GEEUG, Departamento de
Didáctica de la Matemática, Universidade de Granada, Espanha, 2001.
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Bibliografia Complementar:
1. FERGUSON, C. E. Microeconomia. 15ª. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.
2. GUIMARÃES, B.; GONÇALVES, C. E. S. Introdução à economia. Rio de janeiro:
Elsevier, 2010.
3. JORGE, F. T.; MOREIRA, J. O. C. Economia: notas introdutórias. São Paulo: Atlas,
1992.
4. MANKIW, N. G. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2009. PASSOS,
C. R. M.; NOGAMI, O. Princípios de economia. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
5. PINDYCK, R.; RUBINFELD, D. Microeconomia. Pearson, 8ª. Ed., 2013 7. ROSSETTI, J.
P. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2014.

OPTATIVAS
Disciplina: Neurociência e Aprendizagem
Ementa:
Fundamentos da Neurociência: conceitos básicos. Plasticidade neural no processo de
ensino aprendizagem da criança e do adolescente. A estrutura orgânica do cérebro após o
estímulo aplicado pelo professor.
Bibliografia Básica:
1. Carvalho, F. A. H. (2010). Neurociências e educação: uma articulação necessária na
formação

docente.

Scielo.

Referido

do

www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462010000300012&lang=pt.
2. Moreira, M.A., Caballero, M.C. e Rodríguez, M.L. (orgs.) (1997). Actas del Encuentro
Internacional sobre el Aprendizaje Significativo. Burgos, España. pp. 19-44. Referido do:
www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubport.pdf
3. Guerra, L. B. (2011) O diálogo entre a neurociência e a educação: da euforia aos
desafios

e

possibilidades.

Referido

do:

www.interlocucao.loyola.g12.br/index.

php/revista/article/view/91/74
Bibliografia Complementar:
1. Cosensa R.& Guerra L. (2011). Neurociência e Educação. Porto Alegre/RS. Artemed.
2. Flor, D. & Carvalho T. (2012). Neurociência para o educador. São Paulo/SP. Baraúna.
3. Célia Ribeiro. Metacognição: Um Apoio ao Processo de Aprendizagem. Psicologia:
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Reflexão e Crítica, 2003, 16(1), pp. 109-116.
4. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitivedevelopmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906- 911
5. AJURIAGUERRA, J. Manual de psiquiatria infantil. São Paulo: Masson, 1980.

OPTATIVAS
Disciplina: Dados, Gráficos e Tabelas
Ementa:
Estatística. Educação Estatística. Tabelas. Gráficos. Caderno Pedagógico.
Bibliografia Básica:
1. BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática e os Professores: a questão da formação.
Bolema: Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, n.15, 2001.
2. BASSANEZI, R. C. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: uma nova
estratégia. São Paulo: Contexto, 2002.
3. BATANERO, C. Didática de Ia estadística, Granada: GEEUG, Departamento de
Didáctica de la Matemática, Universidade de Granada, Espanha, 2001.
Bibliografia Complementar:
1. CARVALHO, C. Literacia estatística do I Seminário de Ensino de Matemática – 14ª
Conferência realizada pelo COLE, Campinas (São Paulo), 22-25 de julho de 2003.
Disponível em: acesso em 20/05/2008.
2. CRESPO, A. A Estatística Fácil – 17 ed. – São Paulo: Editora Saraiva, 2002.
3. Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica. Secretaria de Estado
de Educação do Paraná. Curitiba, 2006.
4. LEVINE, M. D., STEPHAN, D., KREHBIEL, C. T., BERENSON, L. Mark, Estatística
Teoria e Aplicação usando o Microsoft Excel em Português, 3ª edição, Tradução
CURTOLO, E. B., SOUZA, T. C. P., LTC Editora, Livros técnicos científicos Editora S.A,
2015.
5. LOPES, C.A.E., Literacia estatística e o INAF 2002. In: Fonseca, M.C.F.R. (org),
Letramento no Brasil: Habilidades matemáticas. São Paulo: Global: Ação Educativa
Assessoria, Pesquisa: Instituto Paulo Montenegro, 2004. p.187-197
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OPTATIVAS
Disciplina: Astronomia na Escola
Ementa:
Introdução a Astronomia. O Sistema Solar. Caracterização do Sistema Solar. As estrelas e a
observação do céu. Astronomia antes dos telescópios. Tópicos da pesquisa astronômica.
Compreensão sobre o Universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser humano, a vida e seus
processos e transformações. Aprendizado prático do conteúdo em Astronomia: atividades
práticas, visitas preparadas a observatórios, planetários, associações de astrônomos
amadores, museus de Astronomia e de Astronáutica.
Bibliografia Básica:
1. LEITE, C. Os professores de ciências e suas formas de pensar a astronomia. 2002.
160 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto de Física e Faculdade de Educação,
USP, São Paulo.
2. LIMA, M. L. S. Saberes de astronomia no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental numa
perspectiva

da

letramento

e

inclusão.

2006.

147

f.

Dissertação

(Mestrado

Profissionalizante em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) - UFRN, Rio Grande do
Norte.
3. LANGHI, R.; NARDI, R. Ensino de Ciências Naturais e a formação de professores:
potencialidades do ensino não formal da Astronomia. In: NARDI, R. (Org). Ensino de
Ciências e Matemática: temas sobre a formação de professores. v. I. p. 225-241. São Paulo:
UNESP, Cultura Acadêmica, 2009.
Bibliografia Complementar:
1. PUZZO, D. Um estudo das concepções alternativas presentes em professores de
ciências de 5ª série do Ensino Fundamental sobre fases da lua e eclipses. 2005. 121f.
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade
Estadual de Londrina, Londrina.
2. RODRÍGUEZ, B. L. Representaciones mentales de docentes sobre el universo, los
modelos cosmológicos que lo explican y aplicación de una estrategia metodológica
para promover su evolución. 2007. 413f. Tese (Doutorado em Enseñanza de las Ciencias
do Programa Internacional de Doctorado) - Universidade de Burgos, Espanha.
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3. SAMPAIO, M. M. F. Um gosto amargo de escola. Relações entre currículo, ensino e
fracasso escolar. São Paulo: Educ/FAPESP, 1998.
4. SAUJAT, F. O trabalho do professor nas pesquisas em Educação: um panorama. In:
MACHADO, A. R. (Org.). O ensino como trabalho: uma abordagem discursiva. Londrina:
Eduel, 2004.
5. SEBASTIÁ, B. M. Investigación didáctica en astronomía: una selección bibliográfica.
Enseñanza de las Ciencias, v.13, n. 3, p. 387-389, 1995.

OPTATIVAS
Disciplina: Princípios do Letramento Matemático
Ementa:
Alfabetização. Letramento. Educação matemática. Construção do conhecimento de modo
lúdico e integrado. Função social da matemática. Noções de aritmética, geometria e lógica.
Bibliografia Básica:
1. OECD. Sample Tasks from Pisa 2000 Assesment. Reading mathematical and scientific
literacy, 2018.
2. MACHADO. A. P. Do significado da escrita da matemática na prática de ensinar e no
processo de aprendizagem a partir do discurso de professores. Rio Claro, 2003. 291 f.
Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas,
Universidade Estadual Paulista.
3. SEBER. M. G. Piaget: o diálogo com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. São
Paulo: Scipione, 1997.
Bibliografia Complementar:
1. FRANCO, C. BONAMINO, A. COSCARELLI C. Avaliação e letramento: concepções de
aluno letrado subjacentes ao SAEB e PISA. In: Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n.
81, dez 2002.
2. D’AMBROSIO, U. Etnomatemática. São Paulo: Ática, 1990. p. 15-19.
3.__________. Etnomatemática: o elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 2001. p. 83-88.
4. DANYLUK, O. Alfabetização matemática: as primeiras manifestações da escrita infantil.
Porto Alegre: Sulina, 1998. DAVID, M. M. M. S. Habilidades funcionais em matemática e

136

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

escolarização. In: FONSECA, M. C. (org): Letramento no Brasil: habilidades matemáticas.
São Paulo: Global, 2004.
5. GOULART, C. Letramento e polifonia: um estudo de aspectos discursivos do processo
de alfabetização. In: Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 18, set-dez 2001.

OPTATIVAS
Disciplina: Educação Quilombola
Ementa:
Introdução à História dos quilombos no Brasil. Desafios e possibilidades para o ensino de
História afro-brasileira e para a educação quilombola, à luz da Lei 10.639/2003. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de 2004. Lei 11.645/2008. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola de 2012. Educação Escolar Quilombola por
meio da perspectiva de cada região (quilombo). A formação de quilombos no Brasil. A
educação indígena no Brasil. Conexões entre a temática da Educação Quilombola e a
Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores.
Bibliografia Básica:
1. ANJOS, Rafael Sanzio Araújo dos. Territórios das Comunidades Remanescentes de
Antigos Quilombos no Brasil – Primeira Configuração Espacial. Brasília: Edição do
Autor: 1999.
2. BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em
5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado, 1988. BRASIL.
3. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília. DF, Outubro, 2004.
Bibliografia Complementar:
1. BRASIL. Fundação Cultural Palmares. Certidões Expedidas às Comunidades
Remanescentes de Quilombos (CRQs). Disponível em: http://www.palmares.gov.br/wpcontent/uploads/crqs/listadas-crqs-certificadas-ate-23-02-2015.pdf. Acessado em: 07 de abril
de 2018.
2. BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
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Inclusão (Secadi). Coordenação Geral para de Educação para as Relações Étnico-Raciais.
Agosto, 2015
3. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Conselho Nacional da
Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da
Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. –
Brasília: MEC, SEB, DICEI: 2013.
4. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária. Títulos Expedidos às Comunidades Remanescentes de Quilombos.
Disponível em: INCRA http://www.incra.gov.br/tree/info/file/7709. Acessado em: 07 de abril
de 2018.
5. BRASIL. Presidência da República Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial Secretaria de Políticas Para Comunidades Tradicionais. Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial. Guia de políticas públicas para comunidades
quilombolas. Brasília, 2013.

OPTATIVAS
Disciplina: Educação do Campo
Ementa:
A Educação do Campo como prática social. A Educação do Campo atualmente. A questão
Agrária e a Educação do Campo: histórico, origem, contexto, e atualidade. Políticas Públicas
da Educação do Campo. A influência da tecnologia na Educação do Campo.
Bibliografia Básica:
1. ALMEIDA, Luiz Paulo de. et al. Discutindo a cultura camponesa no processo de
ensino-aprendizagem em três escolas do sul do Brasil. In: MACHADO, Carmen Lucia
Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares e PALUDO, Conceição (Orgs.). Teoria e
prática da educação do campo - análises de experiências organizadoras. Brasília: MDA,
2008. 236 p. -- (NEAD Experiências).
2. ALVES FILHO, Eloy; SALCIDES, Arlete Maria Feijó. Pausas para reflexões acerca da
educação do campo no município de Gravataí. In: Hilda Jaqueline de Fraga. (Org.).
Teorias & fazeres: caminhos da educação popular: Educação do campo. GRAVATAÍ:
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Prefeitura Municipal de Gravataí. Secretaria Municipal de Educação, 2008, v. 15, p. 31-42.
3. FONSECA, Clair da. et al. A organização do processo educativo. In: MACHADO,
Carmen Lucia Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares e PALUDO, Conceição
(Orgs.). Teoria e prática da educação do campo - análises de experiências organizadoras.
Brasília: MDA, 2008. 236 p. -- (NEAD Experiências)
Bibliografia Complementar:
1. JUCHEM, Bárbara Bellini et al. Práticas educativas na sala de aula. In: MACHADO,
Carmen Lucia Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares e PALUDO, Conceição
(Orgs.). Teoria e prática da educação do campo - análises de experiências organizadoras.
Brasília: MDA, 2008. 236 p. -- (NEAD Experiências).
2. MENEZES NETO, Antonio Julio Os princípios unitários na escola técnica do MST.
UFMG.
3. PELLIZZARI, Clarice; PIETROSKI, Cleomar José e PALUDO, Conceição. Escolas do
campo: encontros e desencontros do processo avaliativo. In: MACHADO, Carmen
Lucia Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares e PALUDO, Conceição (Orgs.).
Teoria e prática da educação do campo - análises de experiências organizadoras. Brasília:
MDA, 2008. 236 p. -- (NEAD Experiências).
4. RIBEIRO, Marlene. Trabalho cooperativo no MST e ensino fundamental rural:
desafios à educação básica. Revista Brasileira de Educação. Maio/Jun/Jul/Ago 2001 Nº 17.
5 SAVELI, Esméria de Lurdes. A proposta pedagógica do MST para as escolas dos
assentamentos. A construção da escola necessária. Publicado UEPG, Ciências Humanas 8
(1): 19-30, 2000.

4.8 Metodologia

O curso de Pedagogia da FACESA investe em estruturas curriculares
inovadoras que possibilitam o aprofundamento e atualização dos conteúdos, bem como
a inclusão de novas metodologias que contemplam aspectos contextualizados com a
realidade acadêmica e de mercado dinâmico e transformador no que tange a busca
permanente da construção de competências e potencialidades dos discentes.
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O grande desafio deste início de século é a crescente busca por metodologias
inovadoras que possibilitem uma prática pedagógica capaz de ultrapassar os limites do
treinamento puramente técnico e tradicional, para efetivamente alcançar a formação do
sujeito como um ser ético, histórico, crítico, reflexivo, transformador e humanizado.
No entanto, não é possível pensar sobre a educação que temos sem
compreender o contexto em que ela está inserida, e também é impossível refletir sobre
a educação que queremos e na formação do docente do século XXI sem mencionar as
mudanças que ocorreram nas propostas curriculares e nas práticas de ensino
(GEMIGNANI, 2012).
Do mesmo modo, para as DCNs, não há como dissociar mudanças no setor de
produção sem pensar nas mudanças ocorridas no mercado de trabalho e no processo
de formação do profissional que nesse mercado irá atuar.
Para tanto, será preciso concatenar os seguintes perfis: do aluno, do egresso,
de habilidades e competências profissionais, em consonância com o desenvolvimento
científico e tecnológico aliado a uma formação humanista e, também, ao
desenvolvimento da cidadania.
Esta nova perspectiva solicita uma formação que capacite esse profissional a
modificar sua postura e seus procedimentos, além de flexibilizar seus equipamentos e
tecnologias para atender às necessidades do desenvolvimento de uma sociedade
sustentável (GEMIGNANI, 2012). Conhecer e aprender constituem-se fundamentais
para o seu humano exercer a sua autonomia e sua cidadania, com argumentações e
ética, para mudar a realidade e a sua vida.
Essa perspectiva transformadora exigirá mudanças didáticas nos currículos, pois
estes estão sobrecarregados de conteúdos insuficientes para a vida profissional, já que
a complexidade dos problemas atuais exige novas competências além do
conhecimento específico, tais como: colaboração, conhecimento interdisciplinar,
habilidade para inovação, trabalho em grupo, educação para o desenvolvimento
sustentável, regional e globalizado (GEMIGNANI, 2012).
Adotar metodologias ativas evidencia-se um grande desafio na reformulação dos
Projetos Políticos Pedagógicos, tarefa que todos os cursos superiores estão
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enfrentando a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que, nos últimos
anos, têm apontado para o compromisso com a realidade social concreta como a meta
fundamental da formação na graduação.
As chamadas metodologias ativas de ensino e aprendizagem emergem como
estratégia de transformação. As metodologias ativas se baseiam no princípio teórico da
autonomia, e no pressuposto de um acadêmico capaz de auto gerenciar seu processo
de formação. Utilizar métodos inovadores para ultrapassar os limites do técnico e do
tradicional ainda é um desafio, porém sua busca é essencial para que se alcance a
“formação do sujeito como um ser ético, histórico, crítico, reflexivo, transformador e
humanizado” (GEMIGNANI, 2012).
Os resultados da mediação de metodologias ativas, as quais podem ser
aprendizagens significativas, podem ser entendidos no próprio perfil dos discentes
definido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Esse perfil visa à sólida formação
técnica, científica e profissional, bem como o desenvolvimento da criticidade e da
reflexão, da criatividade para resolução de problemas e entendimento dos aspectos
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, por meio de projetos
pedagógicos flexíveis e transformadores.
As mudanças curriculares têm por pressuposto a passagem da disciplinaridade
para a interdisciplinaridade, além de apresentar novas estratégias de ensino e
aprendizagem, como as metodologias ativas, consideradas um novo desafio para a
formação de docentes do futuro. Mais que possibilitar o domínio dos conhecimentos,
crê-se que existe a necessidade de formar docentes que aprendam a pensar, a
correlacionar teoria e prática, a buscar, de modo criativo e adequado às necessidades
da sociedade, a resolução dos problemas que emergem no cotidiano da escola e no
dia a dia.
A metodologia ativa é uma concepção educativa que estimula processos
construtivos de ação-reflexão-ação, em que o discente tem uma postura ativa em
relação ao seu aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de
problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções,
aplicáveis à realidade.
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Os alunos irão atuar em ambiente de estudos colaborativo, interativo, com
estratégias de aprendizagens individuais e em grupos que envolvem o questionamento
do saber e a produção de referenciais e ações que assegurem a expansão das
fronteiras do conhecimento, possibilitando ir além dos conhecimentos construídos.
Assim, nesse processo, cada aluno, ao mobilizar competências e habilidades e ao
articulá-las com os variados conhecimentos, conteúdos e conceitos específicos, numa
visão contextualizada e mediados pelo professor, se desenvolve para a vida em
sociedade, em especial para o mundo do trabalho.
A modalidade de educação a distância EaD, enquanto processo de ensino e
aprendizagem mediado por tecnologias de informação e comunicação, realiza-se com
processos coerentes com a metodologia ativa e suas ações educativas buscando a
produção de conhecimentos sobre as condições sociais concretas das regiões a que
está inserida a FACESA, o que significa integrar, mediados pelas tecnologias digitais
de informação e comunicação, o ensino, a iniciação científica a extensão, a inter e
transdisciplinaridade como métodos, tendo como princípio o foco no aluno e a
contextualização do conhecimento, pela ação dialógica de professores tutores mediada
pelas TICs e, no presencial, da comunidade acadêmica (alunos e tutores) com a
sociedade.
As atividades obrigatórias serão realizadas por meio do ambiente virtual de
aprendizagem. As atividades obrigatórias finais serão realizadas na FACESA e nos
polos parceiros, conforme discriminado abaixo:
a) Atividades no AVA: Atividades pertinentes às disciplinas como desafios,
pesquisas e questionários serão desenvolvidas aos alunos. Ao término de cada
unidade, o aluno realiza um conjunto de exercícios com feedback para reflexão. A
interatividade dos alunos entre eles, com os professores tutores e orientadores
acadêmicos é fortemente estimulada na realização das atividades. Na EAD, incentivase também, os alunos a trabalharem em grupo, utilizando as TIC como os fóruns de
discussão.
b) Avaliações à distância: essencialmente de caráter formativo. Podem se
constituir, de acordo com a essência do módulo, de trabalhos enviados para os tutores
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distância, com prazo para retorno das soluções. Podem ser Trabalhos escritos
individuais ou em grupo; relatórios de projetos ou de pesquisas; participação em
trabalhos, seminários; provas; estudo de caso, preparação e análise de planos;
observação de aulas; entrevistas; memorial; monografia; exercícios; redação de textos;
elaboração de material didático, comentários e resenhas sobre textos e vídeos;
resolução de problemas, solução de casos práticos.
c) Avaliações presenciais: os alunos realizarão, no polo, uma avaliação
presencial ao final de cada disciplina. Os instrumentos e estratégias escolhidos
deverão estar articulados com os objetivos, os conteúdos e as práticas pedagógicas
adotadas. A avaliação será elaborada pelo professor autor e discutida com os
professores tutores.
Portanto, a metodologia prevista de acordo com as DCN, visa atender ao
desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo
acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do
discente. Assim, coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam a ação discente
em uma relação teoria-prática, claramente inovadora e embasada em recursos que
proporcionem aprendizagens diferenciadas dentro da área.

4.9 Estágio curricular supervisionado

O Estágio Supervisionado, previsto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de
2008, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (Resolução
CP/CNE nº 2, de 01 de julho de 2015) e no regulamento e manual próprio da FACESA,
exigido no Projeto Pedagógico do Curso, deve propiciar a complementação da
formação pessoal e profissional do discente, considerando-se esta formação em
termos de atividade prática no contexto educacional, proporcionando aos futuros
professores conhecimento da sua área de atuação profissional, de forma a desenvolver
habilidades e competências pertinentes ao desempenho de sua profissão.
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O estágio curricular supervisionado está previsto e contempla carga horária
adequada de 400 horas, conforme diretriz vigente e prevê, a orientação cuja relação
orientador/aluno seja compatível com as atividades, coordenação e supervisão,
existência de convênios, estratégias para gestão da integração entre ensino e mundo
do trabalho, considerando as competências previstas no perfil do egresso, e
interlocução institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) de estágio para gerar
insumos para atualização das práticas do estágio.
O curso de Pedagogia da FACESA inclui em seu currículo o estágio curricular
supervisionado, como atividade obrigatória, que deverá ser desenvolvido em
instituições de educação infantil e Ensino Fundamental, pública e/ou privada, e em
instituições não escolares. Sendo oferecido nos quatro últimos semestres letivos
(Estágio Supervisionado I em Docência na Educação Infantil e Estágio Supervisionado
II em Docência no Ensino Fundamental), com a duração total de 400 horas.
Conforme preleciona as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, o estágio curricular supervisionado a ser realizado pelos
alunos da FACESA deverá assegurar a experiência de exercício profissional, em
ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas,
conhecimentos e competências:


participação

em

atividades

da

gestão

de

processos

educativos,

no

planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de
atividades e projetos educativos na educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental;


em reuniões de formação pedagógica;



na Educação de Jovens e Adultos;



na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar;



nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, Fundamental e
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A carga horária do estágio supervisionado será conferida pelas atividades de
observação, elaboração de planos de estágio, projetos de intervenção, relatórios
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parciais e finais, de acordo com cada fase do estágio. Em cada semestre letivo, as
atividades desenvolvidas durante o estágio, serão avaliadas pelo orientador docente e
pelo coordenador de estágio e do curso.
O orientador docente indicado para o campo de estágio deverá ser professor
com formação e ou experiência na área de formação para o acompanhamento do
estágio na instituição campo. A indicação do orientador docente fica a cargo do
coordenador do curso, mediante análise do currículo do orientador e da comprovação
de sua formação e experiência profissional mínima de um ano na área.
Para a realização do estágio curricular, o acadêmico deverá ter cursado as
disciplinas até o sexto semestre constantes do currículo pleno de Pedagogia, e ser
identificado como habilitado pela coordenação de curso e coordenação de estágio.
Para a implementação do estágio supervisionado a FACESA já possui convênio
com a rede pública e privada de educação de Valparaíso, com o objetivo de
proporcionar aos futuros professores experiências de observação, semi-regência e
regência em instituições escolares públicas e privadas. Serão também proporcionadas
outras vivências em espaços não escolares, que necessitam de intervenção
pedagógica de um pedagogo, visando prestar um serviço à comunidade.
Ao firmar o termo de compromisso entre a instituição de Educação Superior e as
instituições campo de estágio, inicia – se uma relação de reciprocidade e diálogo entre
as duas instituições, visando promover a troca de experiências e crescimento mútuo
por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a integração entre as
instituições em regime de colaboração.
Para tanto, os licenciandos terão o acompanhamento contínuo e frequente do
docente orientador da IES nas atividades práticas na escola campo, além de encontros
de orientação, discussão e avaliação das atividades didático-pedagógicas de
aprendizagem profissional, as quais estarão sob a responsabilidade do docente e
coordenação da Faculdade, por meio do coordenador de Estágio. Ao longo do ano
letivo serão oportunizados aos alunos estagiários, vivência em vários segmentos da
realidade escolar como reuniões de pais e mestres, conselhos de classe, eventos
pedagógicos e culturais.
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A realização do Estágio Curricular Supervisionado se desenvolverá mediante a
elaboração do plano de atividades de estágio pelo professor orientador. Apresentação
de projetos de trabalho elaborado pelos alunos estagiários sob a orientação do
professor orientador em conformidade com as diretrizes do estágio e de acordo com as
atividades da instituição campo.
caracteriza-se

pela orientação,

A Supervisão de Estágio Curricular Obrigatório
acompanhamento

e avaliação

das atividades

previamente planejadas, realizadas pelo acadêmico no período do estágio, pelo
professor orientador responsável pelo estágio, e por um profissional supervisor da
concedente do Estágio.
Conforme Suanno (2014, p.1), o estágio, na formação de professores, é uma
disciplina de caráter teórico-vivencial desenvolvido

por meio da apreensão,

problematização, pesquisa e extensão sobre/com a realidade escolar, os processos de
ensino, a aprendizagem dos alunos, as especificidades da organização e gestão da
escola e fundamentalmente possibilita ao estagiário (a) perceber-se e vivenciar o
trabalho docente, bem como a relação com o conhecimento, com a equipe escolar e
com os estudantes da escola. O estágio visa contribuir para a construção de
conhecimentos, valores, atitudes e perspectivas sobre o trabalho docente, a identidade
docente e a profissionalidade.
A estruturação teórico/prática do estágio centrar-se-á no estudo da escola em
sua concreticidade pelos licenciandos na prática pedagógica, com vistas à
reorganização do trabalho escolar, discutido e tematizado a partir de diferentes
referenciais teóricos, com a participação articulada dos professores orientadores do
Estágio, dos acadêmicos estagiários, do professor supervisor de estagio e professores
da escola campo, com objetivo de pesquisar e apreender a realidade escolar e a partir
dessa compreensão elaborar os projetos de trabalhos a ser desenvolvidos nos
estágios.
Dessa forma, o estágio visa problematizar com professores e estagiários o
trabalho docente, e assim investir na reorganização dos processos de ensino.
O processo de apreensão, problematização, fundamentação, planejamento e
reorganização do trabalho docente serão sistematizados na elaboração de relatório de
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estágio. O estágio possibilita aos acadêmicos uma oportunidade concreta de imersão,
integração e comprometimento com a realidade escolar.
As atividades de estágio, desenvolvidas pelos estagiários nas instituições campo
de estágio, ocorrem a partir da pesquisa, estudo, planejamento e desenvolvimento do
projeto de trabalho realizado com o professor (a) orientador (a) da disciplina, em
parceria com os coordenadores pedagógicos e os professores das instituições
educativas de educação básica.
Entende-se, portanto, o estágio como um campo de conhecimento que supera a
tradicional dissociabilidade entre teoria e prática. Para Lima e Pimenta (2005/2006, p.
7) é preciso compreender “a superação da fragmentação entre elas a partir do conceito
de práxis, o que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude
investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos
professores, dos alunos e da sociedade”.
A escola, o projeto político pedagógico, o trabalho docente, o processo de
ensino, o processo de aprendizagem, o currículo, a didática, o planejamento, a
avaliação, os conteúdos escolares, os temas de estudo, os projetos de trabalho, as
políticas públicas educacionais, a relação com a família e com a comunidade, o
contexto local, nacional e planetário, devem ser problematizados na formação do
pedagogo.

4.9.1. Objetivo Geral do Estágio Curricular Obrigatório

São objetivos gerais do estágio curricular supervisionado do Curso de
Pedagogia da FACESA:


Permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando uma
melhor qualificação do futuro profissional;



Propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e experiências no
campo profissional;
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Subsidiar os colegiados de curso, com informações que permitam adaptações
e/ou reformulações curriculares, quando necessárias;



Promover a integração da faculdade com a sociedade;



Contribuir com a formação acadêmico-profissional do estagiário;



Fortalecer os espaços formativos;



Propiciar a práxis no processo de formação inicial;



Inserir o acadêmico na vida econômica, política e sociocultural.

O estágio curricular supervisionado propiciará ao discente a complementação do
processo de ensino e aprendizagem, devendo ser planejado, executado, acompanhado
e avaliado em conformidade com os currículos dos cursos e com o calendário
acadêmico, em termos de experiências práticas, visando a:


Aprimoramento do discente, para facilitar sua futura absorção pelo mercado de
trabalho;



Adaptação social e psicológica do discente à sua futura atividade profissional;



Orientação do discente na escolha de sua especialização profissional.

4.9.2. Metodologia do Estágio Curricular Obrigatório

Ao estudante regularmente matriculado e com frequência efetiva no Curso de
Licenciatura em Pedagogia da FACESA.
O estágio curricular supervisionado não gera vínculo empregatício entre o
estudante e a concedente, observados os seguintes requisitos:


Matrícula e frequência regular do aluno estagiário em curso de educação
superior, atestado pela instituição de ensino;



Celebração do Termo de Compromisso entre o aluno estagiário, a parte
concedente e a instituição de ensino;
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Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas
previstas no Termo de Compromisso.

As atividades de estágio curricular supervisionado são caracterizadas por:


Atividades de campo nas quais ocorrerão relações de ensino-aprendizagem
estabelecidas entre professor supervisor, profissional supervisor e estudante;



Inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização;



Estímulo no desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o
objetivo de desenvolver o senso crítico e atitudes éticas;



Instrumento subsidiário à avaliação dos cursos e à reformulação de currículos;



Integraram os conhecimentos das práxis em benefício da sociedade, de acordo
com a realidade local, regional e nacional.

Para a efetivação do estágio supervisionado curricular obrigatório deverá ser
apresentado pelo Professor Orientador juntamente com o Coordenador de Curso o
planejamento e a programação das atividades. O projeto do estágio supervisionado
curricular obrigatório, a ser apresentado pelo aluno, deve ser elaborado em conjunto
com o Professor Orientador e apresentado ao Coordenador de Curso e ProfissionalSupervisor de Estágio para possíveis alterações.
Para realizar o estágio supervisionado curricular obrigatório, o acadêmico
deverá:


Estar matriculado e cursando o ano/período previsto no PPC para a realização
do estágio curricular supervisionado;



Apresentar horário compatível.

Os campos de estágio curricular supervisionado obrigatório são pessoas
jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados
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em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, que preencham os
requisitos indispensáveis para uma complementação educacional compatível com as
necessidades da formação.
Os acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia poderão realizar o
estágio em escolas públicas ou privadas.
Os campos de estágio curricular supervisionado obrigatório e não obrigatório
devem estar diretamente relacionados com atividade profissional pertinente ao curso e
devem ter como características: a qualidade, a complexidade e a pluralidade de ação.
A realização do estágio curricular supervisionado obrigatório e não obrigatório
não poderá ocorrer em horário concomitante às atividades acadêmicas disciplinares.

4.9.3 Avaliação do Estágio Curricular Obrigatório

A avaliação do acadêmico estagiário será feita pelo professor orientador de
estágio curricular obrigatório, podendo contar com a colaboração do profissionalsupervisor. A periodicidade da avaliação não poderá ser superior a seis meses.
Para obter aprovação no estágio curricular supervisionado obrigatório o
acadêmico estagiário deverá:


Cumprir 100% da carga horária mínima prevista na legislação vigente,
estipulada nas DCNs (bacharelado, superior de tecnologia e licenciatura) e no
PPC do curso, para estágio curricular supervisionado obrigatório.



Apresentar resultado das atividades de estágio, por meio de relatórios parciais e
finais, termo de realização do estágio fornecido pela empresa concedente, bem
como os documentos comprobatórios de cumprimento da carga horária total
exigida e previsto no Projeto de Estágio.

É considerado aprovado o aluno-estagiário que cumprir a carga horária e atingir
nota mínima igual a 5,0 (cinco) na avaliação realizada pelo Professor Orientador e pelo
profissional-supervisor da concedente.
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O professor orientador de estágio curricular supervisionado obrigatório deverá
realizar a avaliação tendo como base:


Ficha de controle com frequência, assinada pelo próprio professor orientador de
estágio;



Auto avaliação do aluno-estagiário;



Avaliação do estágio realizada pelo profissional-supervisor;



Resultado de atividades de estágio por meio de relatórios parciais e finais, termo
de realização do estágio fornecido pela concedente e outras informações
elaborados pelo aluno-estagiário.

A conclusão do estágio ocorre somente se o estagiário comparecer às
atividades do estágio, às reuniões ou seminários de avaliação de estágio previstos e
estiver em dia com a documentação exigida pela Coordenação do Estágio, pela
Coordenação de Curso e pelo professor orientador:


Declaração de horas estagiadas emitida pelo órgão concedente do estágio;



Plano e relatório de estágio;



Avaliação de desempenho do estagiário pelo supervisor do estágio da
concedente;



Avaliação do relatório de estágio pelo coordenador de estágio.

Será considerado satisfatório o relatório avaliado com grau ou nota final (NF)
igual ou superior a 5,0 (cinco), em escala de zero (0) a dez (10). Caso não seja obtido o
grau ou nota final (NF), o estagiário poderá refazer o relatório sob orientação do
docente responsável pela avaliação. A avaliação de desempenho do estagiário em
atividades realizadas no espaço da concedente será feita pelo supervisor designado
pela concedente, sendo traduzida em grau ou nota final (NF) e expressa em escala de
zero (0) a dez (10), devendo ser encaminhada à Coordenação de Estágio da FACESA
por meio do estagiário em envelope lacrado.

151

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

4.10 Atividades complementares

As Atividades Complementares (AC) configuram-se em um elenco de atividades
que, além de constituir oportunidade para o aprofundamento e/ou complementação dos
saberes adquiridos nas disciplinas regulares e optativas dos cursos, introduzem
práticas diversificadas, tais como as práticas desportivas, culturais, artísticas,
linguísticas, musicais e outras. Neste sentido, promovem a flexibilização curricular
constitutiva da LDB n° 9394/96.
Com seu desenvolvimento, busca-se, fundamentalmente, complementar e
enriquecer a matriz curricular; ampliar os conhecimentos práticos e teóricos; expandir o
repertório cultural do graduando; proporcionar a integração da comunidade acadêmica;
estimular a iniciativa/ autonomia dos acadêmicos; incentivar a integração entre os
diversos campos do saber e propiciar articulação entre as disciplinas.
Neste sentido, as ACs são componentes curriculares que possibilitam o
desenvolvimento de habilidades e competências incluindo a prática de estudos e
atividades independentes presenciais ou à distância, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade: monitorias e estágios, programas de iniciação científica,
programas de extensão, estudos complementares e cursos realizados em outras áreas
afins.
Estas atividades possibilitam o aproveitamento de conhecimentos adquiridos
pelo acadêmico em atividades curriculares e extracurriculares, de interesse para sua
formação profissional e pessoal, sendo um importante instrumento de enriquecimento
do perfil do egresso. São integradas por diversos tipos de atividades, agrupadas em
três eixos centrais (ensino, iniciação científica e extensão) da FACESA.
As ACs, sustentam-se nos paradigmas educacionais, especialmente no que diz
respeito à formação integral do acadêmico. Sua prática acentua a importância do
envolvimento dos acadêmicos de graduação com questões sociais, políticas,
econômicas, históricas, culturais, intelectuais e científicas, por meio de atividades
apresentadas sob múltiplos formatos: palestras, oficinas, visitas técnicas, estágios não
obrigatórios, monitorias, iniciação científica, minicursos, mostras, exposições, filmes,
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peças teatrais, grupos de estudo, seminários, congressos e outros, previstos e
descritos no regulamento interno de AC. Vale salientar, que as disciplinas curriculares,
os estágios obrigatórios, nivelamentos e os trabalhos de curso não são considerados
como AC.
As atividades curriculares complementares dos cursos de graduação da
FACESA têm como objetivo incentivar o acadêmico a participar de experiências
diversificadas que contribuam para a sua formação humana e profissional, atendendo
às diretrizes curriculares nacionais do ensino específico de cada área de formação.
Possibilitam uma relação de comunicação entre a comunidade acadêmica e a
comunidade local, na medida em que promovem a troca do conhecimento construído
em ambiente acadêmico com o conhecimento proveniente da realidade vivenciada pela
população local. São um requisito indispensável à defesa de trabalhos de conclusão de
curso e colação de grau dos acadêmicos dos cursos de graduação da FACESA.
As atividades complementares consideram: a carga horária; a diversidade de
atividades e de formas de aproveitamento; a aderência à formação geral e específica
do discente; o planejamento de mecanismos inovadores na sua regulação, gestão e
aproveitamento.
Assim, as atividades complementares ao ensino foram criadas na intenção de
expandir as possibilidades de ensino e aprendizagem e envolver todos que dele façam
parte. Essas atividades compreendem ações voluntárias por parte dos acadêmicos,
que são incentivados à participação com a discriminação de carga horária anexada aos
seus históricos escolares e certificado de participação.
As Atividades Complementares do curso de Pedagogia devem criar mecanismos
de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, em atividades
extracurriculares e de interesse para sua formação pessoal e profissional.
São

consideradas

atividades

que

podem

integrar

as

Atividades

Complementares:


Iniciação científica, desenvolvida sob supervisão docente e aprovada pelo
colegiado do curso;
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Atividades de extensão, sob coordenação docente, na forma de cursos ou
serviços, aprovadas pelo colegiado de curso;



Monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo do curso;



Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios firmados pela
Faculdade, em espaços escolares e não-escolares e outros órgãos públicos, que
sejam complementares a formação;



Eventos científicos ou culturais diversos (seminários, simpósios, congressos,
conferências e similares) da área da educação ou área afim;



Disciplinas pertencentes a outros cursos superiores, de graduação ou
sequenciais, da própria Faculdade ou de outras instituições de ensino superior;



Outras que o Colegiado de Curso aprovar.

Para o registro acadêmico, o estudante deve apresentar, à Coordenação do
Curso, documento original ou cópia autenticada, no qual seja discriminado o conteúdo
dos estudos, a carga horária, o período e a organização ou professor responsável,
quando o evento for realizado por outra instituição.
O NDE da Pedagogia aprovou em reunião que o aluno poderá cursar uma
disciplina optativa, com 40 horas, além das duas obrigatórias no currículo para
diversificar ainda mais a sua formação acadêmica, ampliando ainda mais o leque de
atributos da docência.
Os procedimentos relativos às ACs, devidamente regulamentados e registrados
são de responsabilidade do acadêmico e seu acompanhamento/validação é feito pelo
NDE do Curso na FACESA. Além disso, a regulamentação das atividades
complementares

encontra-se

devidamente

institucionalizadas

em

documento

específico, a saber: Regulamento das Atividades Complementares do Curso de
Pedagogia.
Portanto, as atividades complementares a serem desenvolvidas no decorrer do
curso de Pedagogia respeitarão as normalizações da IES. Para a integralização de
matriz curricular serão contempladas 200 horas de estudos independentes, em
atividades de ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidos pelos acadêmicos (as) no
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decorrer do curso e comprovadas através de certificados/declarações junto à
coordenação, sendo requisito para conclusão do mesmo.

4.11 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso para o projeto de Pedagogia foi construído
pelos membros do NDE, de forma inovadora, uma vez que o mesmo se inicia no
primeiro semestre do curso na disciplina que aborda a metodologia científica. Quando o
aluno cursar a disciplina de TCC, ele irá escolher um tema abordado na disciplina de
Práticas Pedagógicas, aprofundando o tema sob a forma de artigo. Trata-se de
atividade que permite ao aluno mobilizar os saberes adquiridos ao longo do curso,
utilizando, obrigatoriamente, metodologia científica, sobre um tema relativo a sua área
de formação, de maneira articulada com os saberes produzidos e as reflexões
vivenciadas nas disciplinas de Prática Pedagógica ao longo do curso. Assim, para que
a postura investigativa e a formação da autonomia se concretizem, o acadêmico, sob a
orientação de um docente de seu curso necessita conhecer e saber usar
procedimentos de iniciação científica como: levantamento de hipóteses; delimitação de
problemas; registro de dados; fundamentação teórica; sistematização.
A orientação do desenvolvimento do TCC ficará por conta do professor
orientador (tutor a distância). Caberá ao professor orientador conduzir o processo de
ensino-aprendizagem para possibilitar a compreensão dos aspectos sociais, técnicos e
culturais de uma situação real de trabalho, promover o amadurecimento de
instrumentos teórico-metodológicos específicos que contribuam na produção de
conhecimentos, integrar teoria e prática como momentos indissociáveis do processo de
ensino-aprendizagem e desenvolver competências e habilidades relativas ao
diagnóstico, à investigação, à análise e à resolução de problemas, de informações;
análise, verificação e comparação de dados.
As normatizações e deliberações do TCC são realizadas pelo NDE do curso de
Pedagogia e pelo Núcleo de TCC.
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A atividade de trabalho de conclusão de curso é fundamental na conquista de
habilidades de entendimento, desenvolvimento e/ou replicação de trabalhos científicos.
É uma atividade reafirmadora de toda a vivência conquistada durante o curso de
graduação e ao mesmo tempo sugere um despertar para uma vida voltada à pesquisa.
Neste contexto, a FACESA incentiva os acadêmicos que apresentaram os
melhores trabalhos a publicá-los, gerando desta forma um perfil curricular para seu
egresso, diferenciado em relação ao processado até o momento. A regulamentação do
trabalho de curso encontra-se devidamente institucionalizadas em documento
específico, a saber: Regulamento do Trabalho de Curso.
O Trabalho de Conclusão de Curso considera: a carga horária; formas de
apresentação, orientação e coordenação; divulgação de manuais atualizados de apoio
à produção dos trabalhos; e a disponibilização dos TCC em repositórios institucionais
próprios, acessíveis pela internet.

4.12 Apoio ao discente

O apoio ao discente tem como objetivo contemplar ações de acolhimento e
permanência; acessibilidade metodológica e instrumental; monitoria; nivelamento;
intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados; apoio
psicopedagógico; participação em centros acadêmicos ou intercâmbios; e ações
inovadoras.
A Política de Apoio ao Discente inclui as diferentes formas de orientação ao
aluno que podem ser agrupadas nas categorias:


Administrativa: orienta os alunos quanto à estrutura e funcionamento dos cursos,
o acompanha por toda vida escolar, efetuando os registros de seu
aproveitamento e frequência escolar, realizados pela Secretaria.



Profissional: orienta os alunos visando a integração das diferentes necessidades
dos vários cursos em relação ao exercício da prática, envolvendo desde a
realização de estágios supervisionados curricular e extracurricular, visitas
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técnicas, trabalho integrador, até a relação com o mercado de trabalho, com o
estabelecimento de convênios e a criação de programas que aproximem os
estudantes da realidade do seu mercado de trabalho, além de cursos de
capacitação e programas de desenvolvimento profissional.


Programas de Apoio Pedagógico: orienta o aluno quanto aos aspectos
pedagógicos do curso e das disciplinas, intervém nas dificuldades e possíveis
inseguranças em relação ao futuro profissional.



Apoio Psicopedagógico: Através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAPE,
trabalha-se uma estratégia para promover o atendimento e orientação aos
acadêmicos, no que tange à superação de dificuldades no processo de
aprendizagem,

no

campo

do

relacionamento

interpessoal

e

distúrbios

comportamentais e emocionais que afetam o seu desempenho acadêmico.


Programas de Apoio Financeiro: Para viabilizar o ingresso e permanência indicar
as formas de apoios financeiros.



Estímulo a Permanência Discente: A FACESA estimulará os acadêmicos à
permanência nos cursos de graduação mediante a adoção de Nivelamento.
Assim, a cada semestre, com base nas informações socioeconômicas dos
alunos, são ofertados cursos de nivelamento para atender a cada área de
conhecimento, semestralmente e de forma gratuita. No Nivelamento, serão
oferecidos pelo menos os seguintes cursos: Informática Básica; Matemática
Básica; Comunicação e Expressão em língua portuguesa; Linguagem Brasileira
de Sinais; e Sustentabilidade e Responsabilidade Social.

4.12.1 Formas de acesso ao curso

Ao delinear a política de acesso ao curso de Pedagogia proposto pela FACESA,
visualizou-se a necessidade de implementar ações para ampliar o acesso de
estudantes ao curso, assim como garantir a permanência bem-sucedida destes
estudantes na Instituição.
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Complementarmente, fez-se necessário compreender os motivos que levam aos
altos níveis de evasão verificados em grande parte das Instituições brasileiras e buscar
medidas que possam minimizar esta ocorrência. Este posicionamento é coerente com
a legislação brasileira segundo a qual: “A educação será desenvolvida com base, entre
outros, no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola” (Artigo 206, inciso I da Constituição Federal, e artigo 3º, inciso I, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).
O acesso à educação superior privada se faz, essencialmente, por meio de dois
fatores: sociais e econômicos. Assim, o acesso à esse nível de educação passa
necessariamente pelo que se estabelece na LDB a qual preconiza que a educação
superior se destina aos egressos do ensino médio, mediante processo seletivo.
O Processo Seletivo da FACESA é aberto a candidatos que tenham
escolarização completa de nível médio ou equivalente, e tem como objetivo verificar
sua aptidão intelectual e selecioná-los para o ingresso nos cursos de graduação e
tecnológicos. Além disso, o Processo Seletivo considera os conhecimentos comuns às
diversas formas de ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, e pode
ser unificado em sua execução para todos os cursos da Faculdade.
O Processo Seletivo é organizado e supervisionado pela Comissão do Processo
Seletivo da FACESA, e coordenado pela Diretoria Geral, sendo também disciplinado
por Edital, que poderá ser divulgado de forma resumida, indicando-se os locais onde os
interessados poderão ter acesso às informações completas.
Outrossim, o Processo Seletivo é válido para o período letivo a que se destina,
tornando-se nula a aprovação obtida se o candidato deixar de requerer matrícula ou de
apresentar a documentação necessária nos prazos fixados no Edital. Em alguns casos,
poderá ser exigido dos candidatos a aprovação em testes ou provas de habilidades
específicas, antes do Processo Seletivo, para os cursos que o justifiquem.
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4.13

Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa

Na FACESA, a gestão do curso é planejada considerando-se a autoavaliação
institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento
contínuo do planejamento do curso, com previsão da apropriação dos resultados pela
comunidade acadêmica e delineamento de processo autoavaliativo periódico do curso
de Pedagogia.
A partir dos valores de sua missão e visão, a FACESA preza por políticas de
gestão que considerem a participação da coletividade, da democracia e correção nos
processos decisórios em todas as ações de seus gestores.
As inovações e mudanças devem fazer parte de processos de avaliação, bem
como levantamento de situações importantes e relevantes para o processo decisório,
planejamento acompanhamento por meio de avaliação continuada, notadamente os
resultados colhidos pela CPA.
No âmbito do Curso de PEDAGOGIA, o Núcleo Docente Estruturante tem como
insumo dos processos de revisão do PPC, o resultado da avaliação institucional e a
avaliação interdisciplinar que acontecem sistematicamente.

Acompanhamento da Atividade Docente

Semestralmente, é divulgado o resultado do questionário no qual alunos avaliam
docentes e seus resultados são alvo de reflexão do coordenador de curso e do
professor avaliado. Este instrumento serve de orientação ao docente na busca de
estratégias eficazes, além de configurar um portfólio importante para a auto avaliação
docente. Contribui também para o controle das atividades dos docentes e,
consequentemente, acompanhamento e proposição das políticas institucionais.

Atividades da Coordenação de Curso
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A FACESA considera o Coordenador de Curso como o educador responsável
pelo sucesso do curso. Para tanto, deve ter sólida fundamentação conceitual e técnica
da área, atuar como gestor eficaz, crítico, reflexivo, flexível, proativo, ter visão clara e
forte para estimular padrões mais elevados de desempenho de todo o corpo docente e
discente.
Os Coordenadores de Cursos devem apresentar Plano de Gestão a cada
semestre,

contendo

objetivos,

metas

e

indicadores,

contemplando

Ensino,

pesquisa/iniciação cientifica e extensão a ser aprovado pela Direção Acadêmica.

Avaliação dos componentes curriculares e Curso

Com a intenção de repensar a prática pedagógica, ao final de cada disciplina, os
alunos de cursos presenciais e a distância são convidados a responder um
questionário de avaliação de ensino e aprendizagem, disponibilizado online, para que
se possa caminhar em direção a excelência do processo educativo contemplando os
seguintes tópicos:


será norteada pelo projeto pedagógico do curso;



será focada no processo e não no produto;



busca identificar o mérito/relevância e considerar os vários processos internos e
externos à instituição;



avaliar todas as situações tradicionais e não tradicionais de aprendizagem;



ter uma visão dos processos diversificados e criar sustentação do processo nos
níveis administrativos da instituição;



mobilizar o educador para postura de constante reflexão sobre a sua prática
pedagógica e acompanhamento do aluno;



avaliação da interação com tutores;



avaliação dos recursos didáticos ofertados;



avaliação das atividades ofertadas e grau de negociação.
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Os questionários dos componentes curriculares são produzidos pelos docentes
do NDE e o questionário de curso é proposto pela CPA.

4.14 Atividades de tutoria

O corpo de tutores da FACESA EAD participará ativamente das atividades
pedagógicas realizadas presencialmente ou a distância, sejam essas assíncronas ou
síncronas.
A tutoria a distância atuará a partir da Instituição, mediando o processo de
formação dos acadêmicos geograficamente distantes e referenciados aos Polos
descentralizados de apoio presencial com as seguintes atribuições, dentre outras:


Esclarecer dúvidas dos acadêmicos por meio de fóruns de discussão pela
internet, pelo telefone ou participando de videoconferências;



Promover espaços de construção coletiva do conhecimento;



Selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e,



Participar dos processos avaliativos de ensino e aprendizagem, juntamente com
os docentes.

O papel do tutor a distância é o de atuar em prol do desenvolvimento qualitativo
e significativo do processo ensino-aprendizagem, motivando, estimulando novos estilos
de pensar e raciocinar, dinamizando o processo de construção e reconstrução do
saber, movimentando as comunidades virtuais de aprendizagem, interagindo através
de chats, e-mails e fóruns, favorecendo o enriquecimento do processo relacional dos
alunos, valorizando sua autonomia, sua cooperação no trabalho e seu aprendizado
pela descoberta.
A intervenção do tutor presencial que atua nos polos presenciais é
compartilhada com a orientação do tutor a distância, requerendo organização,
comprometimento e responsabilidade no acompanhamento do estudante. Dessa
maneira, a troca de informações e contato constante entre tutores no Fórum de
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Professores e Tutores do EaD é um dos principais elos do trabalho colaborativo que
objetiva assegurar o sucesso do trabalho docente.
Em suas dinâmicas, o tutor tem espaço para a criatividade docente, podendo
promover debates, discussões e o compartilhamento de informações, provocando
reflexões acerca de um tema, ampliando os processos cognitivos imbricados no
modelo de aprendizagem mais participativo.
Dessa maneira, as atividades de tutoria contemplam o atendimento às
demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação
pedagógica junto aos discentes, inclusive em momentos presenciais, com o domínio do
conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no
processo formativo. Isso decorre do planejamento de avaliação periódica por
estudantes e equipe pedagógica do curso, com embasamento em ações corretivas e
de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras.

4.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria

Considerando que a comunidade de aprendizagem na modalidade a distância se
forma

a

partir

da

interação

entre

aluno/aluno,

aluno/tutor,

aluno/pesquisa,

aluno/tutor/equipe de apoio pedagógico e tecnológico, a FACESA propõe em seu
modelo pedagógico de EaD, a formação docente para compor uma equipe integrada,
atualizada e estimulada para:


Favorecer o desenvolvimento de uma consciência da mudança cultural-histórica,
quebrando paradigmas e modificando as atitudes tradicionais, conceitos e
comportamentos habituais em busca de novo olhar pela construção do
conhecimento significativo mediado pela tecnologia digital;



Estimular a construção do conhecimento e tomar novas decisões, enfrentando
os desafios com convicção e segurança durante o processo ensino
aprendizagem;
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Romper o esquema representativo tradicional da situação de ensinoaprendizagem transpondo-o para um novo modelo que utiliza tecnologias para
mediar a construção do conhecimento e não como mero meio de armazenagem
e disseminação de conteúdos.

As atividades de tutoria implantadas no curso de Pedagogia buscam atender as
demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular.
Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria da FACESA
estão revistos visando ações alinhadas demandas comunicacionais e às tecnologias
previstas para o curso de Pedagogia, com planejamento de avaliações periódicas para
identificar necessidade de capacitação dos tutores e apoio institucional para adoção de
práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos discentes.
Para atuar como tutor na FACESA, os tutores serão formados para as seguintes
atribuições:


Conhecer o projeto pedagógico dos cursos nos quais desenvolve as atividades
de tutoria;



Mediar o material didático e os conteúdos específicos sob sua responsabilidade
para auxiliar dialogicamente os alunos no desenvolvimento de suas atividades
individuais ou em grupo;



Participar, quando tutor presencial, dos momentos presenciais obrigatórios, tais
como avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados,
quando for o caso;



Manter comunicação permanente com a equipe pedagógica e com os alunos
dos cursos;



Divulgar a sua disponibilidade de horários semanais dedicadas às atividades de
cada curso em que estiver envolvido e,



As

competências

comunicativas

e

epistemológicas

dos

tutores

serão

consideradas no processo de formação e nos processos avaliativos.
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O curso de formação

dará ênfase aos aspectos comunicacionais e

epistemológicos sem os quais o diálogo com o aluno será mecânico e repetitivo
(REZENDE, 2007). Os aspectos operacionais e procedimentais são importantes, porém
não relevantes para a mediação pedagógica e a competência comunicativa é
imprescindível. Pois, para atuar em ambientes de alta interação, o professor/tutor
precisa investir em sua capacidade de comunicação interpessoal (observar, saber
ouvir,

expressar-se

em

diferentes

linguagens,

considerar

a

subjetividade

e

individualidade dos alunos) para construir uma relação aluno-professor baseada na
confiança, na empatia e colaboração mútua.
A seleção dos professores tutores prevê a formação, considerando os seguintes
aspectos:


Conhecimento pedagógico e competência epistemológica;



Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e
estimulantes;



Capacidade de comunicação interpessoal;



Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno;



Conscientização de que não existe modelo correto de aprender, e sim, o modelo
adequado ao grupo e aos objetivos em questão.

Competências e habilidades

Segundo Rezende (2004 p.100), os professores que desejarem agir como
professores tutores a distância ou mediadores pedagógicos em ambientes virtuais de
aprendizagem precisam desenvolver algumas características e competências e
habilidades:


Compreender que a aprendizagem é o foco de sua ação educativa;



Ser capaz de construir uma relação aluno-professor baseado na confiança e na
empatia e colaboração mútua;
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Construir uma relação de parceria com o aluno durante toda sua ação educativa:
planejamento, execução e avaliação;



Enfatizar as estratégias cooperativas de aprendizagem num ambiente de relação
igualitária com seus alunos;



Ter domínio de sua área de conhecimento, demonstrando ter competência
epistemológica, incentivando a pesquisa entre os alunos;



Ser criativo e saber envolver os alunos em soluções novas e críticas, ao mesmo
tempo em que está aberto ao novo e inesperado propostos pelos alunos;



Estar aberto ao diálogo a qualquer momento e lugar, sendo ágil em dar
feedback;



Saber desenvolver uma comunicação interpessoal que considere a subjetividade
e individualidade dos alunos;



Saber construir uma comunicação que propicie a aprendizagem a distância o
que implica utilizar palavras e expressões que ajudem e incentivem o aprendiz
em seu caminho em direção a construção do conhecimento: implementar
projetos, compartilhar problemas sem apontar as soluções e respostas
prescritivas, promovendo o pensamento reflexivo e a tomada de consciência
pelo aluno durante toda sua trajetória.

A organização do trabalho do tutor presencial implica:


Participar e auxiliar na interação entre alunos, tutores e coordenação
pedagógica no presencial;



Fornecer esclarecimentos técnicos aos alunos quando solicitado;



Encaminhar dúvidas e problemas técnicos para a equipe especializada
responsável;



Responder as dúvidas solicitadas dentro do seu escopo;



Encaminhar questões pedagógicas para o professor ou tutor a distância ou para
a coordenação pedagógica do curso;
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Fazer checklist dos recursos técnicos em uso;



Responder a todos os alunos em tempo hábil;



Acompanhar a entrega de atividades, envio de exercícios e trabalhos;



Informar aos alunos os procedimentos de avaliação presencial;



Reporta-se ao Núcleo de Educação a Distância nos assuntos de operações de
logística dos materiais.

Assim, os Tutores participam de reuniões periódicas (online e presencial)
juntamente com a equipe do Núcleo de Educação a Distância e Coordenador do curso
para avaliação e intervenções pedagógicas no decorrer do processo ensino
aprendizagem

de

forma

a

melhorar

significativamente

o

processo

ensino

aprendizagem.
O Fórum de Professores e Tutores online, uma instancia no Ava, servirá como
espaço de dialogo continuo para troca de boas praticas entre a equipe. O quadro de
tutores da FACESA EAD será dimensionado de modo que a relação acadêmicos/tutor
proporcione a esperada interação no processo de ensino e aprendizagem e atenda aos
parâmetros de qualidade definidos nos instrumentos de avaliação em vigor nos
processos de regulação e supervisão do MEC.
Na FACESA os docentes são estimulados a serem os tutores a distancia. E,
cada tutor a distância atenderá até 150 alunos e o tutor presencial ate 50 alunos.

4.16

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-

aprendizagem

As tecnologias de informação e comunicação planejadas para o processo de
ensino-aprendizagem possibilitam: a execução do projeto pedagógico do curso;
acessibilidade digital e comunicacional; interatividade entre docentes, discentes e
tutores; acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar que propiciem
experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso.
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A FACESA busca assegurar recursos materiais para que o quadro docente –
professores e tutores - e o corpo técnico implementem inovações disruptivas com
tecnologias associadas as mesmas para que seus alunos ingressem no mundo do
trabalho de maneira competitiva. Na modalidade EaD de ensino e aprendizagem, os
processos coerentes com a filosofia da IES como as demais ações educativas
presenciais como a produção de conhecimentos sobre as condições sociais concretas
das regiões a que estamos inseridos, significa integrar, mediados pelas tecnologias
digitais de informação e comunicação, o ensino, a iniciação científica a extensão, a
inter e transdisciplinaridade como métodos, tendo como princípio o foco no aluno e a
contextualização do conhecimento, pela ação dialógica mediada pelas TICs e no
presencial, da comunidade acadêmica com a sociedade.
A FACESA administra os recursos de tecnologia de informação e comunicação
de forma a permitir a acessibilidade digital plena para todos os discentes, de forma a
derrubar barreiras entre o conhecimento e os discentes. Suas Políticas de
acessibilidade incluem a digital, na modalidade a distância, ao disponibilizar no
ambiente virtual de aprendizagem recursos didáticos em diferentes linguagens e
suportes, tais como texto, vídeo, legendas, áudio, entre outras, com base nas
orientações do Consórcio W3C.
A FACESA conta com uma equipe multidisciplinar composta por docentes e
profissionais de TI, programadores em PHP, JAVASCRIPT, CSS3 e HTML5 de forma a
executar e implementar toda e qualquer demanda tecnologia institucional estimulada
pelos NDEs dos cursos EaD. Entre as ferramentas utilizadas para fins de
acessibilidade comunicacional, todas as ferramentas baseadas em WEB cumprem os
requisitos de acessibilidade digital proposto pela W3C, sob a forma do WCAG 2.0 e
ARIA, buscando a plena compatibilidade com ferramental de acessibilidade digital.

4.17 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo de Gestão
Acadêmica
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As tecnologias para a gestão acadêmica usadas na FACESA preveem
mecanismos que facilitam o aprendizado do aluno. O Sistema Gestor Educacional
centraliza informações acadêmicas, administrativas e de infraestrutura disponibilizada
aos colaboradores da FACESA (coordenadores, docentes, acadêmicos e tutores),
segundo as competências que lhes cabem.
Para as atividades de gestão acadêmica e financeira, a organização dos cursos,
o acompanhamento da execução do projeto pedagógico do curso, a avaliação contínua
do desempenho acadêmico e financeiro, a FACESA utilizará uma plataforma
denominada Sistema Gestor Educacional, de modo a propiciar a racionalização dos
processos, introduzindo mecanismos de controle da qualidade do ensino e da
avaliação institucional.
A infraestrutura tecnológica estará sustentada em modernos conceitos de
comunicação baseada em estruturas computacionais, gerenciadas por bancos de
dados distribuídos por dispositivos multimídia conectados ou não, estando in situ ou
remotamente alocados em datacenters externos.
Dessa forma, a FACESA, compromete-se em assegurar que os conteúdos
programáticos dos cursos sejam distribuídos de forma sistêmica e controlada,
rastreável, proporcionando aos colaboradores do processo ensino aprendizagem, o
necessário diálogo interativo.

4.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

O Ambiente Virtual de Aprendizagem da FACESA apresenta materiais, recursos
e tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores,
discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade
metodológica, instrumental e comunicacional, e previsão avaliações periódicas
devidamente documentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente
utilizados em ações de melhoria contínua.
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Buscando a disseminação dos processos comunicacionais e a interatividade
entre membros da comunidade acadêmica a FACESA utiliza o software MoodleRooms
da Blackboards como seu ambiente virtual de aprendizado (AVA), dotado dos módulos
Webconferencia Blackboard Collaborate e Blackboard Open Content com ferramentas
tais fóruns de discussão, plataformas wiki, espaços digitais colaborativos, repositórios
institucionais e bibliotecas virtuais e integrados ao moderno e inovador Sistema
Acadêmico Lyceum que propicia a operacionalização de metodologias ativas.
Os recursos de comunicação e interação deverão ser disponibilizados por meio
do AVA, que está integrado ao sistema Lyceum onde está centralizado as informações
acadêmicas, administrativas e da FACESA.
A infraestrutura tecnológica estará sustentada em modernos conceitos de
comunicação baseada em estruturas computacionais, gerenciadas por bancos de
dados

distribuídos

por

dispositivos

multimídia

conectados

ou

não,

estando

remotamente alocados em datacenters externos (Clouds servers).

4.19 Material didático

O material pedagógico utilizado na FACESA é desenvolvido com linguagem
inclusiva e acessível, e recursos inovadores. Tal material disponibilizado aos discentes
poderá ser elaborado ou validado por equipe multidisciplinar ou equivalente. Isso
possibilita desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, considerando sua
abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e
instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação.
Blackboard Open Content é o repositório de objetos de aprendizagem baseado
em nuvem projetado para funcionar com diversos sistemas de gerenciamento de
aprendizagem (LMS). É construído em padrões abertos e permite a criação, descoberta
e compartilhamento de objetos de aprendizagem ricos.
O material didático da FACESA busca contemplarem sua criação, adoção e
implementação os Referenciais de Qualidade em EaD, as pesquisas acadêmicas
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desenvolvidas na área e o projeto político pedagógico do curso. Nesse sentido,
buscam:


Estar em consonância com os princípios metodológicos, epistemológicos e
políticos explicitados no projeto pedagógico de curso;



Contribuir para desenvolver habilidades e competências específicas;



Apresentar diversidade no uso de mídias e linguagens (verbal e não verbal) e
sua adequação ao contexto socioeconômico e cultural do aluno;



Detalhamento dos objetivos da aprendizagem em cada unidade curricular e suas
atividades;



Apresentar atividades desafiadoras que coloquem o aluno em movimento para
buscar, pesquisar e interagir com colegas e com o professor tutor;



Desconstruir e construir os conteúdos do curso em conformidade com as
diretrizes

curriculares

nacionais,

de

forma

organizada

e

sistemática,

aproveitando a web para abordagens interdisciplinares;


Apresentar mecanismos de recuperação de estudo;



Indicar bibliografia e websites complementares para o aprofundamento da
aprendizagem;



Uso de linguagem objetiva, direta e dialógica, que motive o estudante a ser
autônomo e a controlar seu próprio processo de aprendizagem;



Proporcionar acessibilidade para estudantes com alguma deficiência, a distância
ou presencial.

O material didático permite o aluno articular os diversos conceitos que são
apresentados, para construir um entendimento cada vez mais aprofundado das
temáticas.
Um dos modelos de material didático adotado é o material de referência com o
conteúdo completo do componente curricular, buscando sempre desafiar e oportunizar
o aluno buscar soluções com um caminho próprio. O material didático web apresenta o
conteúdo de forma objetiva, interativa e dinâmica com diversas inserções motivacionais

170

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

no texto, dentre as quais, desafios, pesquisasse leituras adicionais comentários do
autor, dicas, propostas para reflexão, indicações de outras mídias e sites para
pesquisa.
Todo material didático é disponibilizado ao aluno por meio do ambiente virtual de
aprendizagem

proporcionando

maior

interatividade

entre

aluno/conteúdo,

aluno/ambiente virtual de aprendizagem, aluno/tutor e, aluno/comunidade de
aprendizagem.
A logística de distribuição dos materiais inclui materiais on-line e com conteúdos
digitais. Não será utilizado conteúdo em meios físico/impresso. Portanto, todos os
objetos de aprendizagem e as ferramentas de interação e informação serão acessados
via AVA e a configurações e disponibilização de conteúdo se darão pela equipe do
NEAD até 10 dias úteis antes do início de cada semestre letivo para posterior validação
pelo próprio NEAD e pelos Professores/Tutores.
Após o início do semestre cada Professor/Tutor poderá disponibilizar novos
conteúdos para cada uma das turmas de acordo com o planejamento dele ou
necessidade da turma.

4.20 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de
ensino-aprendizagem

Tendo em vista o perfil desejado para o egresso e os princípios metodológicos
do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação abrange não apenas a aplicação
de instrumentos avaliativos e seus resultados, mas também sua utilização como
fundamento para a ação educativa.
Assim, entende-se a avaliação como um procedimento investigativo, mediante o
qual possam ser gerados insumos, que permitam ao docente o diagnóstico da
aprendizagem e do próprio processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva de seu
aprimoramento. Isso implica a tomada de decisões sobre o que manter e o que mudar
na proposta de trabalho docente, concretizada no plano de ensino, visando à qualidade
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da aprendizagem e de ensino. Neste sentido, as atividades avaliativas devem estar em
consonância com os planos de ensino e ser coerentes com o trabalho desenvolvido
pelo docente.
Em função desta concepção, a avaliação, na FACESA, visa a:
I.

Verificar os avanços e as dificuldades dos acadêmicos no processo de
apropriação, construção e recriação do conhecimento, em função do trabalho
desenvolvido, com vistas ao replanejamento;

II.

Possibilitar

aos

acadêmicos

a

tomada

de

consciência

sobre

seu

desempenho, na perspectiva de seu envolvimento no processo de ensino e
aprendizagem;
III.

Verificar

se

os

procedimentos

metodológicos

e

os

materiais

usados/disponibilizados são eficientes;
IV.

Fornecer aos docentes elementos para a tomada de decisão quanto à
promoção ou retenção.

Assim, o processo de avaliação do desempenho acadêmico mobiliza diferentes
modalidades avaliativas: diagnóstica (acompanhamento constante do docente);
formativa (etapas parciais do processo de aprendizagem) e somativa (consecução dos
objetivos do processo de ensino e aprendizagem).
Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os
processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso de Pedagogia da
FACESA, possibilitando o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma
contínua e efetiva. Consequentemente, isso gera informações sistematizadas e
disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza
formativa, sendo planejadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em
função das avaliações realizadas.
O desempenho acadêmico do aluno é acompanhado continuamente pelo
professor/tutor, por meio de atividades a distância e presenciais, considerando os
aspectos diagnóstico, formativo e somativo, e atendendo ao que versa o Decreto Nº
9.057/2017.
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A avaliação deve incidir preferencialmente sobre os aspectos qualitativos,
incluindo todas as atividades realizadas no âmbito dos diversos componente
curriculares, atividades práticas, de extensão, de iniciação científica e do estágio
curricular supervisionado, quando este último estiver previsto em matriz curricular.
A avaliação tem a finalidade de orientar o trabalho dos docentes e discentes em
relação ao processo de ensino e aprendizagem, gerando oportunidades para
reorganização de ambos, se necessário. Para isso, a FACESA não deverá se
preocupar apenas com a aferição de resultados alcançados, mas também, com o
diagnóstico da situação e com a identificação de necessidades de mudança e correção
de rumos. Nessa perspectiva se avalia para conhecer o que o acadêmico foi capaz de
construir em termos de saberes específicos, quais os objetivos alcançados pelo
docente, para que se definam os meios e os fins do processo de formação profissional.
As atividades avaliativas a distância compreendem fóruns de discussão e chats,
elaboração de trabalhos e outras atividades online tal qual questionários e vídeo aulas.
Tais ferramentas podem operar de forma síncrona ou assíncrona, sendo a primeira
mediada pela ação de tutor da FACESA. O professor/tutor da disciplina acompanha
toda a participação dos alunos nas atividades e entrega os respectivos resultados por
meio do Fórum de Professores e Tutores e pelo AVA.
No que compete a avaliação presencial por disciplina no curso de Pedagogia da
FACESA, ela:


É multidisciplinar e compreenderá a aplicação de instrumento com questões de
múltipla escolha e discursivas, contemplando os conteúdos das disciplinas;



Segue datas pré-agendadas, socializadas através do cronograma do curso;



É realizada no polo de apoio presencial;



Exige 100% de frequência dos alunos;



Deve-se evidenciar, pelo menos, 40% das questões que compõe as avaliações
por

itens

dissertativos

contextualizadas

e

60%

por

itens

objetivos,

preferencialmente, avaliações sistematizadas nos modelos ENADE e/ou ENEM
que avaliem de forma mais abrangente.
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4.20.1 Estratégia de Avaliação e Sistema de Apuração de Notas atribuídas ao
Rendimento escolar

A composição da nota semestral será feita através de atividades avaliativas
online. As notas semestrais são compostas por atividades online relativas a cada
Unidade de Aprendizagem, distribuídas da seguinte forma: fóruns de discussão;
participação em salas de chat; elaboração de trabalhos e outras atividades online (com
valor total de 4,0).
Cabe ao docente estabelecer a quantidade de fóruns e questionários a serem
aplicados ao longo do semestre como forma de incentivar a participação do estudante
nessas atividades online e como forma de interagir com o docente e demais
componentes do curso.
A avaliação presencial do curso de Pedagogia da FACESA terá valor total de
6,0. O aluno ainda poderá realizar uma avaliação de 2ª chamada, se tiver perdido a
avaliação da unidade. Caso não obtenha nota final mínima de 7,0 (sete) na média
semestral, o aluno poderá fazer a Avaliação de Recuperação. É considerado aprovado
o aluno que atingir média igual ou superior a 7,0 (sete) como Nota Final na nota de
recuperação. Para realizar as referidas avaliações, o aluno precisa agendá-las. Esse
agendamento ocorrerá no sistema AVA de autoatendimento. No agendamento o aluno
deverá selecionar o dia/horário/local disponíveis para a realização das suas avaliações.
O não agendamento acarretará em perda da avaliação, ficando o aluno com nota 0,0
(zero).
A

elaboração,

correção

e

acompanhamento

de

avaliações

será

de

responsabilidade e competência do Professor titular de cada componente curricular,
com apoio do NEAD. A elaboração será de responsabilidade do professor da disciplina
e a correção será uma atribuição do tutor à distância.
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4.21

Número de vagas

O número de vagas para o curso de Pedagogia da FACESA, está fundamentado
em estudos periódicos, quantitativos e qualitativos, e em pesquisas com a comunidade
acadêmica, que comprovam sua adequação à dimensão do corpo docente e tutorial,
analisando as condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a
pesquisa.
A FACESA optou por solicitar 300 vagas anuais das quais realizará duas
entradas a serem compartilhadas por sua sede, em Valparaiso e polo, em Goiânia,
conforme indicado no PDI. Assim, dimensionou seu quadro de professores, tutores a
distância e tutores presencial para atender os alunos, mantendo a relação de 1 tutor
presencial para cada 60 alunos e um tutor a distância para cada 150 alunos.
A sua infraestrutura foi dimensionada para atender 75 alunos na sede e no polo
em duas entradas anuais.
O número de vagas que será oferecido em cada seleção não excederá os limites
de matrícula inicial por curso, salvo as hipóteses de vagas ociosas, remanescentes ou
supervenientes. Quando o número de candidatos classificados no processo seletivo
não preencher as vagas oferecidas, a FACESA poderá realizar ou aceitar a
transferência de acadêmicos regulares de outras instituições, de cursos idênticos ou
afins, mediante processo seletivo, podendo ainda provê-las com portadores de diploma
de graduação em área correlata, devidamente registrado.

4.22 Integração com as redes públicas de ensino (convênios)

Os convênios e ações da FACESA possibilitam integração com a rede pública
de ensino, viabilizam o desenvolvimento, a testagem, a execução e a avaliação de
estratégias didático-pedagógicas, inclusive com o uso de tecnologias educacionais,
prevendo-se que as experiências sejam documentadas, abrangentes e consolidadas,
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com resultados relevantes para os discentes e para as escolas de educação básica de
Valparaíso, e planejando ações inovadoras.
A FACESA possui convênios com as Prefeituras Municipais, e esses convênios
são voltados a Secretaria Municipal de Educação dos seguintes municípios: Município
da Cidade Ocidental - Goiás/GO; Município da Cidade Luziânia - Goiás/GO; Município
de Valparaíso de Goiás/GO e Município de Novo Gama - Goiás/GO.

4.23 Práticas Pedagógicas – as disciplinas se traduzem no projeto integrador do
curso

Fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização,
democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética;
o estudante de Pedagogia da FACESA, terá que cursar seis disciplinas denominadas
Práticas Pedagógicas. Essas disciplinas enfocam as competências e habilidades
essenciais na formação docente. Foram desenhadas a partir de repertório de
informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e
práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão docente da
educação infantil e dos anos inicias do ensino fundamental.
Em cada Prática Pedagógica o aluno do curso de Pedagogia da FACESA
vivenciará atividades práticas de ensino em conformidade com as Diretrizes
Curriculares da Educação Básica, da Formação de Professores e da área de
conhecimento da licenciatura.
Nessas disciplinas o aluno vivenciará também o conhecimento da escola como
organização complexa que objetiva promover a educação para e na cidadania; a
pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área
educacional; e a participação na gestão de processos educativos e na organização e
funcionamento de sistemas e instituições de ensino.
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5 CORPO DOCENTE E TUTORIAL
5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE

O

NDE

constitui-se

por

docentes,

com

atribuições

acadêmicas

de

acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização dos projetos pedagógicos dos cursos. Apresenta estrutura e funcionamento
de forma a permitir a articulação entre ensino, iniciação científica e extensão, opção
voltada para o sentido da universalização e da democratização das dimensões éticopolítica, teórico-metodológica, interventiva e investigativa da formação profissional.
O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente dos cursos, que
exerçam liderança acadêmica no âmbito dos mesmos, percebida na produção de
conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões
entendidas como importantes pela FACESA, e que atuam sobre o desenvolvimento dos
cursos.
A renovação parcial dos integrantes do NDE acontecerá nas seguintes
situações: desligamento do docente da FACESA; solicitação formal de desligamento do
docente; ausência do docente às reuniões num percentual de 40% (quarenta por
cento); não cumprimento das atribuições delegadas pelos Presidente do NDE; por ato
discricionário da Direção Geral.
Ao NDE compete:


estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico, respeitada a
política acadêmica aprovada pelos órgãos superiores;



contribuir para consolidação do perfil profissional do egresso do curso;



acompanhar e informar à Comissão Própria de Avaliação (CPA) para que por
meio do instrumento de coleta de dados seja realizado o diagnóstico do curso e
da instituição;



definir o perfil profissional e os objetivos gerais dos cursos;



elaborar os currículos plenos dos cursos e suas alterações, para aprovação
pelos órgãos competentes;
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emitir pareceres das propostas de ensino, iniciação científica e extensão no
âmbito dos cursos;



zelar pelas diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos e suas
respectivas ementas, recomendando aos Coordenadores de Curso modificações
dos programas para fins de compatibilização;



propor, ao Coordenador de Curso, providências necessárias à melhoria
qualitativa do ensino;



participar do processo de seleção, permanência ou substituição de docentes
para os cursos;



promover a avaliação dos planos de trabalho nas atividades de ensino, iniciação
científica e extensão na forma definida no projeto pedagógico institucional (PPI);



definir políticas sobre a organização, funcionamento e avaliação das atividades
de estágios curricular supervisionado e do trabalho de curso (TCC);



verificar e revisar as ementas para uma maior adequação; coordenar a
elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos e outros
materiais necessários aos cursos;



assessorar os Coordenadores de Curso em outras atividades especiais;



colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação;



zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelos cursos;



auxiliar, se for o caso, os Núcleos de Iniciação Científica e de Extensão na
análise das propostas de projetos de iniciação científica e extensão;



incentivar a elaboração de programas de extensão e iniciação científica;



promover a interdisciplinaridade dos cursos.

O NDE terá os seguintes membros: a Coordenação de Curso, como seu
Presidente; no mínimo 5 docentes pertencentes ao corpo docente do curso,
preferencialmente garantindo-se a representatividade das áreas; com pelo menos 30%
(trinta por cento) do total de docentes do curso, que participam na integralização do
currículo pleno do referido curso. Poderão se candidatar ao NDE somente os docentes
178

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

que possuem titulação stricto sensu. Caso não existam candidatos voluntários
suficientes, serão considerados candidatos todos os docentes que atendem a este
disposto.
No NDE o coordenador de curso será integrante e atuará no acompanhamento,
consolidação e na atualização do presente PPC, realizando estudos e atualização
periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação
do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso. Assim, considerando-se
as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho, haverá um planejamento e
procedimentos para permanência de parte de seus membros até o ato regulatório
seguinte.
No Curso de Pedagogia, o coordenador de curso será integrante e atuará no
acompanhamento, consolidação e na atualização do presente PPC, realizando estudos
e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de
aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do
egresso. Assim, considerando-se as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho,
haverá um planejamento e procedimentos para permanência de parte de seus
membros até o ato regulatório seguinte.
Em relação aos membros do NDE, suas experiências docentes e profissionais
os permitirão acompanhar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na
formação do estudante bem como analisar a adequação do perfil do egresso,
considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho.
São membros do NDE:

DOCENTE

TITULAÇÃO

Flavia Amaral Rezende

Doutora

Maria Salete Quintilio

Doutora

Solange Vitória Alves

Mestre

Suzana Schwerz Funghetto

Doutora

Vandete Pereira Lima

Mestre
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5.2 Equipe multidisciplinar

A organização dos recursos humanos para dar suporte à FACESA estará
sustentada em equipes multidisciplinares, constituídas para desempenharem as
funções de: planejamento; implantação e gestão dos cursos a distância; concepção,
produção e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais para a
educação a distância. Para isso, haverá um plano de ação documentado e
implementado com processos de trabalho formalizados.
A equipe multidisciplinar está integrada por profissionais de diferentes áreas do
conhecimento, a saber: Coordenação do Núcleo de Educação a Distância NEaD;
docentes; tutores e equipe técnica com dois programadores de linguagens variadas,
um webdesigner, dois profissionais de desenho instrucional, de forma a permitir que as
concepções apresentadas pelos docentes e acolhidas pelos NDEs possam ser geradas
de forma própria, seguindo a metodologia e abordagem adotada no PPCs dos cursos.
Compõem ainda a equipe multidisciplinar profissionais de texto e editores da Editora
Sena Aires, e profissionais de fotografia e vídeo. Todo o trabalho é feito de forma
colaborativa.

5.3 Regime de trabalho do coordenador de curso

A coordenadora do curso de Pedagogia da FACESA será a Dra. Suzana
Schwerz Funghetto, o regime de trabalho será de tempo integral (40 horas),
possibilitando o atendimento da demanda, considerando-se a gestão do curso, a
relação com os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar, bem como a
representatividade nos colegiados superiores, através da elaboração de um plano de
ação documentado e compartilhado, que preveja indicadores de desempenho da
coordenação a serem disponibilizados publicamente.
Em relação ao seu currículo, possui graduação em Educação Especial
Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria (1993) e mestrado em
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Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (1998), Doutora pelo Programa de
Pós-graduação Stricto Sensu de Ciências e Tecnologias da Saúde da Universidade de
Brasília, Faculdade de Ceilândia (2015). Tem experiência na área de Educação, com
ênfase em educação especial, educação superior, avaliação, educação a distância,
educação em saúde, acessibilidade, escolas de governo e formação de professores.
Atuou no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio TeixeiraINEP, como Coordenadora- Geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e IES.
Ademais, a coordenadora possui experiência na docência superior de 12 anos
comprovados na pasta docente disponível in loco.
A coordenadora do curso tem mais de cinco anos de experiência na assistência
de coordenação de curso de Pedagogia.
O regime de trabalho da coordenadora do curso de Pedagogia da FACESA
possibilitará o atendimento da demanda, considerando-se a gestão do curso, a relação
com os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar, bem como a
representatividade nos colegiados superiores, através da elaboração de um plano de
ação documentado e compartilhado, que preveja indicadores de desempenho da
coordenação a serem disponibilizados publicamente.
Dessa maneira haverá o planejamento da administração do corpo docente do
curso de Pedagogia da FACESA, favorecendo a integração e a melhoria contínua.
O Plano de Ação da Coordenação contemplará os seguintes pontos e seus
indicadores que deverão ser contemplando in loco:
1. Planejamento das operações do curso;
2. Captação e processo Seletivo;
3. Gestão do quadro Docente;
4. Novos Projetos e Inovações;
5. Acompanhamento e Controle de Estágios, Atividades complementares e TCC;
6. Acompanhamento Discentes;
7. Processos de Avaliação: Ensino e aprendizagem discente e Avaliação
Institucional;
8. Evasão.
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5.4 Corpo docente: titulação

O corpo docente da FACESA para o ato autorizativo do Ministério da Educação
de autorização é composto por 16 docentes com pós-graduação stricto sensu, sendo
oito docentes com doutorado e oito docentes com mestrado.
Na composição do corpo docente a FACESA considerou o perfil do egresso,
sendo demonstrada a relação entre a titulação do corpo docente e seu desempenho
em sala de aula de modo a caracterizar sua capacidade para analisar os conteúdos
dos componentes curriculares. Com isso, a titulação mostrou-se relevante para a
atuação profissional e acadêmica do discente, favorecendo o raciocínio crítico com
base em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta. Portanto, a
qualificação profissional proporciona aos alunos o acesso a conteúdos de pesquisa de
ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, e
incentivando a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de
pesquisa e da publicação.
O relatório de estudo da contribuição dos docentes encontra-se a disposição da
Comissão quando da visita de verificação in loco.
O corpo docente do curso PEDAGOGIA é formado pelos seguintes docentes:

DOCENTE

TITULAÇÃO

Adeane Cristina Fleury Delaflora

Doutora

André Luiz Souza de Jesus

Mestre

Carla Chiste Tomazoli Santos

Mestre

Flavia Amaral Rezende

Doutora

Flávia Pinheiro Bella Giustina

Mestre

Jonas Rodrigo Gonçalves

Mestre

Liane Cristina Figueiredo Soares

Mestre

Luciana Aparecida Delella Teixeira

Mestre

Maria Salete Quintilio

Doutora

Niube Ruggero Oliveira

Doutora
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Renata Inneco Bittencourt de Carvalho

Doutora

Rodrigo Marques da Silva

Doutor

Solange Vitória Alves

Mestre

Susane Martins Lopes Garrido

Doutora

Suzana Schwerz Funghetto

Doutora

Vandete Pereira Lima

Mestre

5.4.1 Plano de Carreira

O corpo docente é regido pelo atual Plano de Carreira Cargos e Salários da
FACESA homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 11 janeiro de
2017, publicado no Diário Oficial da União (DOU) por meio da portaria nº 4, de 24 de
janeiro de 2017.
O Plano de Carreira normatiza a evolução funcional do docente, com base nos
critérios de comprovação das experiências profissional e acadêmica da produção
científica e do desempenho, entre outros fatores. Como incentivo à qualificação e
ascensão, o Plano de Carreira contempla programa de capacitação docente, que visa à
formação continuada. Além disso, o referido Plano possui critérios de progressão sob
02 (duas) dimensões: Progressão Horizontal e Ascensão Vertical.
Vale destacar, que conforme metas previstas, a FACESA irá reformular o Plano
de Carreira Cargos e Salários da FACESA, em razão da demanda por força no cenário
econômico.

5.4.2 Critérios de Seleção e Contratação

Para ingresso em um dos quadros da carreira docente/tutor da FACESA, além
de comprovação dos requisitos exigidos, devem ser apresentados todos os demais
documentos exigidos pela legislação. Os membros do corpo docente serão
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selecionados pela Coordenação de Curso, indicados à Diretoria Acadêmica e
encaminhados à Mantenedora para admissão, mediante contrato de trabalho nos
termos da Faculdade e da legislação trabalhista em vigor.
Para mais, a seleção e contratação de docente/tutor, sempre que houver vaga,
por meio de análise de curricular – titulação, aderência de formação, experiênciaentrevista e aula didática, ou seja, por um processo seletivo, avaliada por uma banca
constituída pelo NDE dos cursos, bem como pelo NAP. Os contratos dos docentes são
regidos pela CLT.
No que se refere ao regime de trabalho do corpo docente tem as seguintes
modalidades: regime integral; regime parcial; e regime de horista.
Além da legislação trabalhista, das normas regimentais e contratuais pertinentes
ao regime acadêmico do docente/tutor, o ingresso e enquadramento funcional, a
promoção na carreira, as exigências de titulação, experiência, produção intelectual e
capacitação continuada, a licença e demais aspectos relativos ao exercício do
magistério na FACESA serão disciplinados no Plano de Cargo e Salário Docente/Tutor
e Administrativo, aprovado e alterado pela Mantenedora, de sua iniciativa ou mediante
proposta do CONSU.
A admissão de docente/tutor, em cada categoria docente, é feita mediante
seleção procedida com a participação da Coordenação do Curso a que pertença à
disciplina, observados os seguintes critérios:
I.

além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos
acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a
disciplina a ser por ele lecionada;

II.

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

III.

demais requisitos ou condições constantes do Plano de Cargo e Salário
Docente e Administrativo, além dos fixados pela Mantenedora.
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5.4.3 Procedimentos para Substituição (Definitiva e Eventual) dos Docentes e
tutores do Quadro

Além dos docentes e tutores que integram os quadros da carreira docente/tutor,
a

FACESA

pode

contar

com

docentes/tutores

colaboradores,

substitutos,

conferencistas, e visitantes, todos não integrantes dos quadros de carreira. O
docente/tutor colaborador é o profissional contratado por tempo indeterminado, de
renomada competência, sobretudo com experiência comprovada.
O docente/tutor substituto, também não pertence ao quadro de carreira
docente/tutor, o seu ingresso no quadro depende da existência de vagas e da
disponibilidade financeira da Mantenedora, e para ingressar no quadro de carreira
docente/tutor, o docente/tutor deverá ter no mínimo o curso de pós-graduação lato
sensu. No que se refere ao docente/tutor visitante deve ter notória produção científica
ou reconhecida experiência profissional.
A substituição definitiva dos docentes/tutores do quadro de carreira docente/tutor
está

sujeita

a

abertura

de

processo

seletivo

para

contratação

de

novos

docentes/tutores de acordo com normas da FACESA.

5.4.4 Políticas de Qualificação

A FACESA divulga os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos com
descontos para os docentes e tutores, estimulando assim formação na educação
continuada, bem como a permanente. Também oferece subsídios financeiros para a
produção intelectual dos docentes. Promove reuniões de capacitação pedagógica,
acompanhamento didático, orientação e auxílio no desempenho de atividades didático
pedagógicas. O acompanhamento dos docentes e dos acadêmicos é um processo
contínuo, com a verificação do retorno obtido no processo por meio de reuniões
pedagógicas. As Coordenações de Curso, com parceria dos Colegiados de Curso, dos
NDEs e do NAP acompanham o desenvolvimento do docente com a finalidade de
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aperfeiçoar o seu desempenho. O docente e tutores também tem acesso aos
microcomputadores (conectados à Internet em tempo integral) para pesquisas, para o
desenvolvimento pessoal e como instrumento didático.
Observa-se que a FACESA, vêm oferecendo cursos de capacitação em
plataformas EaD, a fim para suporte das aulas presenciais, de forma preparar os
docentes a nova demanda da realidade educacional.
Outros mecanismos de qualificação do corpo docente da FACESA podem ainda
ser destacados, como:


O Programa de Incentivo à Publicação, que tem por objetivo divulgar trabalhos
originais desenvolvidos pelos docentes, tutores e pesquisadores da FACESA.



O Programa de Auxílio à Participação em Reuniões Científicas, que tem por
objetivo promover a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na
FACESA.

5.4.5 Apoio Didático Pedagógico aos Docentes

Com o objetivo de orientar docentes e tutores na condução de disciplinas,
sugerindo metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de orientar
a relação docente-aluno/tutor-aluno, FACESA oferece o serviço de orientação
pedagógica aos docentes. Este serviço é realizado pelo NAP.
O NAP, com o objetivo de oferecer apoio didático-pedagógico aos docentes e
tutores, assessora o corpo docente e de tutores nas fases de planejamento, execução
e avaliação, buscando a qualidade do processo de ensino aprendizagem.

5.4.6 Plano de Expansão do Corpo Docente/Tutores

O plano de expansão do corpo docente está embasado no processo de
planejamento contínuo de diagnóstico das necessidades de pessoal e competências
186

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

para atender os objetivos institucionais. Nesse planejamento, avaliam-se as
necessidades em relação ao crescimento da FACESA e às exigências da legislação.

5.5 Regime de trabalho do corpo docente do curso

O regime de trabalho do corpo docente do curso de PEDAGOGIA da FACESA
possibilita o atendimento integral da demanda, considerando a dedicação à docência, o
atendimento aos discentes, a participação no colegiado, o planejamento didático e a
preparação e correção das avaliações de aprendizagem.
Para melhor atuação, haverá documentação descritiva sobre como as
atribuições individuais dos professores serão registradas, considerando-se a carga
horária total por atividade a ser utilizada no planejamento e gestão para melhoria
contínua.
No modelo de EaD previsto para a FACESA, os docentes além de responsáveis
pelo conteúdo são chamados a comporem a tutoria a distância, a partir da métrica de
um professor tutor a distância para cada 150 alunos. A partir desta métrica será
estabelecido o regime de trabalho dos professores listados abaixo, por hora indicado
como horistas.
A participação em órgãos colegiados e NDE, planejamento didático, preparação
e correção das avaliações são registrados e contabilizados à parte e serão
incorporados a carga horária. Dentre os docentes, 100% deles são contratados em
regimes integrais ou parciais para que ocorra uma correlata dedicação proveniente das
horas de trabalho e atividades descritas.
O regime de trabalho do corpo docente do Curso de Pedagogia está
estabelecido da seguinte maneira:
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DOCENTE

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

Adeane Cristina Fleury Delaflora

Doutora

Parcial

André Luiz Souza de Jesus

Mestre

Integral

Carla Chiste Tomazoli Santos

Mestre

Integral

Flavia Amaral Rezende

Doutora

Integral

Flávia Pinheiro Bella Giustina

Mestre

Parcial

Jonas Rodrigo Gonçalves

Mestre

Integral

Liane Cristina Figueiredo Soares

Mestre

Parcial

Luciana Aparecida Delella Teixeira

Mestre

Parcial

Maria Salete Quintilio

Doutora

Integral

Niube Ruggero Oliveira

Doutora

Parcial

Renata Inneco Bittencourt de Carvalho

Doutora

Parcial

Rodrigo Marques da Silva

Doutor

Integral

Solange Vitória Alves

Mestre

Parcial

Susane Martins Lopes Garrido

Doutora

Integral

Suzana Schwerz Funghetto

Doutora

Integral

Vandete Pereira Lima

Mestre

Parcial

5.6 Experiência no exercício da docência na educação básica

Levando-se em conta o perfil do egresso, existem estudos que demonstram a
relação entre a experiência no exercício da docência na educação básica do corpo
docente previsto e o seu desempenho em sala de aula, caracterizando sua capacidade
para:


promover ações que permitam identificar as dificuldades dos alunos;



expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;



apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes
curriculares;



elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos
com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas;
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utilizar os resultados para redefinição de sua prática docente no período,
exercendo liderança e tendo sua produção reconhecida.

Portanto, os docentes em exercício no curso de Pedagogia da FACESA, nas
áreas específicas da formação, em sua maioria comprovam experiência no exercício da
docência na educação básica para atuarem na IES.

5.7 Experiência no exercício da docência superior

No que se refere a experiência no exercício da docência na educação superior,
o Curso de Pedagogia da FACESA demanda um contingente maior ou igual a 80%
(oitenta por cento) do corpo docente possuindo experiência de magistério superior de,
pelo menos, 3 (três) anos para bacharelados/licenciaturas. Dessa forma, busca
constantemente a contratação de docentes com experiência de magistério superior e,
pelo menos, 2 (dois) anos de experiência profissional (excluída as atividades no
magistério superior) para bacharelados/licenciaturas ou 3 (três) anos para cursos
superiores de tecnologia.
O relatório de estudo da contribuição da experiência profissional dos docentes
encontra-se a disposição da Comissão quando da visita de verificação in loco.
O Relatório leva em conta o perfil do egresso, existem estudos que demonstram
a relação entre a experiência no exercício da docência na educação superior básica do
corpo docente previsto e o seu desempenho em sala de aula, caracterizando sua
capacidade para:
a)

promover ações que permitam identificar as dificuldades dos alunos;

b)

expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;

c)

apresentar

exemplos

contextualizados

com

os

conteúdos

dos

componentes curriculares;
d)

elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de

alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas;
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e)

utilizar os resultados para redefinição de sua prática docente no período,

exercendo liderança e tendo sua produção reconhecida.

Em relação a experiência no exercício da docência superior no curso de
Pedagogia, os professores da IES possuem os seguintes períodos de experiência:


Em relação a experiência no exercício da docência superior no curso de
Pedagogia, os professores da IES possuem os seguintes períodos de
experiência:

Tempo de

Experiência Profissional

Magistério

Fora do Magistério

Adeane Cristina Fleury Delaflora

02

25

André Luiz Souza De Jesus

16

6

Carla Chiste Tomazoli Santos

20

5

Flávia Amaral Rezende

17

15

Flávia Pinheiro Bella Giustina

22

13

Jonas Rodrigo Gonçalves

18

3

Liane Cristina Figueredo Soares

21

21

Luciana Aparecida Delella Teixeira

02

24

Maria Salete Vaceli

16

16

Niube Ruggero

29

29

13

22

Rodrigo Marques Da Silva

05

02

Solange Vitória Alves

19

3

Susane Martins Lopes Garrido

27

27

Suzana Schwerz Funghetto

14

20

Vandete Pereira Lima

20

20

Docente

Renata

Innecco

Bittencourt

Carvalho

De
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5.8 Experiência no exercício da docência na educação a distância

Tendo em vista a existência de estudos que demonstram a relação entre a
experiência no exercício da docência na educação a distância, e o desempenho do
corpo docente, foi constatado que tal fator caracteriza a capacidade do docente para:
identificar as dificuldades dos alunos; expor o conteúdo em linguagem aderente às
características da turma; apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculares; elaborar atividades específicas para a promoção da
aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e
somativas; utilizar os resultados para redefinição de sua prática docente no período;
exercer liderança e ter sua produção reconhecida.
Para tanto, para atender às necessidades dos cursos previstos pela FACESA o
professor tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do ambiente
presencial para o ambiente virtual. A formação dos professores tutores contém
seguintes aspectos:


Conhecimento pedagógico e competência epistemológica;



Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e
estimulantes;



Capacidade de comunicação interpessoal;



Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno e professorprofessor/coordenador;



Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao
grupo e aos objetivos em questão.

No momento avaliação in loco na autorização do curso estará disponível a lista
completa dos tutores.
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5.9 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância

A partir de relatórios e estudos que consideraram o perfil do egresso, constatouse a relação entre a experiência no exercício da tutoria na educação a distância do
corpo tutorial previsto em relação ao seu desempenho, de modo a caracterizar sua
capacidade para:


fornecer suporte às atividades dos docentes;



realizar mediação pedagógica junto aos discentes;



demonstrar inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes;



incrementar processos de ensino aprendizagem;



orientar os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que auxiliam
sua formação.

Quando da abertura do curso PEDAGOGIA, os tutores a distância e presencial
terão passado por cursos de formação ofertado pela IES de no mínimo 40 horas
quando são verificadas as competências e habilidades necessárias ao bom
desempenho de suas funções no curso.
Para atender às necessidades dos cursos previstos pela FACESA o professor
tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do ambiente presencial
para o ambiente virtual.
A formação dos professores tutores contém seguintes aspectos:


Conhecimento pedagógico e competência epistemológica;



Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e
estimulantes;



Capacidade de comunicação interpessoal;



Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno e professorprofessor/coordenador;



Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao
grupo e aos objetivos em questão.

192

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

O relatório de estudo da contribuição da experiência em educação a distância
dos tutores encontra-se a disposição da Comissão quando da visita de verificação in
loco.
A FACESA incentiva fortemente que os professores responsáveis pelas
disciplinas sejam os tutores a distância.

5.10 Atuação do colegiado de curso ou equivalente

O planejamento de atuação do colegiado prevê sua institucionalização, com
representatividade dos segmentos, reuniões com periodicidade determinada e registro
de suas decisões, existência de fluxo determinado para o encaminhamento das
decisões, sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus
processos e decisões e realização de avaliação periódica sobre seu desempenho, para
implementação ou ajuste de práticas de gestão.
Conforme previsto no Regimento, a participação da comunidade acadêmica
caracteriza uma prática democrática e participativa na educação superior profissional
evidenciando a qualidade do processo ensino aprendizagem dos cursos ofertados pela
FACESA.
Os Colegiados dos Cursos da FACESA são órgãos deliberativos, têm como
competência básica decidir as atividades didático-pedagógicas dos cursos, além de
planejar, organizar, coordenar, superintender e fiscalizar o seu desenvolvimento,
atuando em ação integrada com os departamentos e setores para fins didáticopedagógicos.
A participação de discentes e tutores de cursos e programas na modalidade a
distância se dará por meio de videoconferência, com os recursos tecnológicos
necessários disponibilizados nos polos de apoio presencial aos quais se vinculam.
A atuação do colegiado do Curso de PEDAGOGIA prevê sua institucionalização
com: representatividade dos segmentos; reuniões com periodicidade determinada;
registro de suas decisões; existência de fluxo determinado para o encaminhamento das
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decisões; sistema de suporte ao registro; acompanhamento e execução de seus
processos; decisões e realização de avaliação periódica sobre seu desempenho;
implementação ou ajuste de práticas de gestão.
Conforme o Regimento da FACESA, ao Colegiado compete:
I.

exercer a coordenação pedagógica e supervisão didático-científica dos
estudos de graduação ou de pós-graduação e extensão, que lhe sejam
pertinentes, zelando pela qualidade da oferta;

II.

implementar os programas e planos de ensino das disciplinas expositivas e
práticas dos cursos, e demais atividades didáticas, visando à unidade e
eficiência do ensino, iniciação científica ou extensão;

III.

promover a articulação das disciplinas e a integração dos programas e seus
planos de execução;

IV.

contribuir para a reestruturação ou reformulação de currículos e constante
atualização do projeto pedagógico do curso;

V.

organizar-se de forma a reunir-se ordinariamente no início e final de cada
semestre

letivo,

podendo

convocar

reunião

extraordinária

conforme

convocação da coordenação de curso ou instâncias superiores.

5.11 Titulação e formação do corpo de tutores do curso

Todos os tutores do curso de Pedagogia da FACESA são graduados na área da
disciplina pelas quais são responsáveis, e a maioria possui titulação obtida em pósgraduação stricto sensu.
Todos os tutores a distância são graduados na área de atuação pois em sua
grande maioria são os professores conteudistas.
Os nomes dos tutores presenciais estão disponíveis in loco.

194

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

5.12 Experiência do corpo de tutores em educação a distância

Com base no perfil do egresso, foi constata a relação entre a experiência do
corpo de tutores previsto em educação a distância e seu desempenho, de modo a
caracterizar sua capacidade para: identificar as dificuldades dos alunos; expor o
conteúdo em linguagem aderente às características da turma; apresentar exemplos
contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares; elaborar atividades
específicas, em colaboração com os docentes, para a promoção da aprendizagem de
alunos com dificuldades; adotar práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no
contexto da modalidade a distância.
Os tutores presenciais e a distância, caso não tenham experiência em EaD,
passam por formação oferecida graciosamente pelo Núcleo de Educação a Distância
da FACESA.
Quando da abertura do Curso de Pedagogia, os tutores a distância e presencial
terão passado por cursos de formação ofertado pela IES de no mínimo 40 horas
quando são verificadas as competências e habilidades necessárias ao bom
desempenho de suas funções no curso.
Para atender às necessidades dos cursos previstos pela FACESA o professor
tutor precisará saber transpor, de forma eficiente, as atividades do ambiente presencial
para o ambiente virtual. A formação dos professores tutores contém seguintes
aspectos:
a) Conhecimento pedagógico e competência epistemológica;
b) Compreensão do professor que as atividades devem ser flexíveis, abertas e
estimulantes;
c) Capacidade de comunicação interpessoal;
d) Capacidade de estabelecer interações entre professor e aluno e professorprofessor/coordenador;
e) Conscientização de que não existe modelo correto, mas sim, o adequado ao
grupo e aos objetivos em questão.
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O relatório de estudo da contribuição da experiência dos tutores nas disciplinas
previstas no PPC encontra-se a disposição da Comissão quando da verificação in loco.

5.13

Interação

entre

tutores

(presencias

e

a

distância),

docentes

e

coordenadores de curso a distância.

A interação prevista na FACESA possibilita condições de mediação e articulação
entre tutores, docentes e coordenador do curso, considerando-se a análise sobre a
interação para encaminhamento de questões do curso, com a previsão de avaliações
periódicas para a identificação de problemas ou incremento na interação entre os
interlocutores.
No modelo adotado pela FACESA, os professores conteudistas, os tutores a
distância e presencial são corresponsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem e
devem realizar suas atividades de forma colaborativa.
Cabe ao Professor da disciplina realizar a gestão acadêmica do processo de
ensino e aprendizagem, especialmente no que se refere à motivação, orientação,
acompanhamento e avaliação continuada dos estudantes de forma articulada com a
equipe de tutores presenciais e a distância designada para a turma em diálogos
contínuos no Fórum de Professores e Tutores online e por meio das orientações e
rubricas contidas nos matérias didáticos no AVA.
O Fórum de Professores e Tutores online é um espaço de interação que
dinamiza os processos avaliativos. Este espaço estará em funcionamento contínuo, no
MoodleRooms, organizado por curso e por componente curricular. Neste espaço
caberá ao Professor da disciplina orientar tutores presenciais e tutores a distância para
garantir uma abordagem integradora do conteúdo.
A intervenção do tutor presencial que atua nos polos presenciais é
compartilhada com a orientação do tutor a distância, requerendo organização,
comprometimento e responsabilidade no acompanhamento do estudante.
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Dessa maneira, a troca de informações e contato constante entre tutores no
Fórum de Professores e Tutores do EaD é um dos principais elos do trabalho
colaborativo que objetiva assegurar o sucesso do trabalho docente.

5.14 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

A FACESA busca incorporar os avanços tecnológicos às atividades de ensino,
iniciação científica e extensão. Para tanto, atualiza constantemente seus equipamentos
de informática, softwares e recursos audiovisuais.
Por outro lado, incentiva a participação do corpo docente em eventos que
abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de
ensino aprendizagem, criando condições para que, de posse dos recursos
disponibilizados pela FACESA e do conhecimento adquiridos nesses eventos, os
docentes promovam as inovações no âmbito de suas disciplinas.
Assim, pelo menos 50% dos docentes previstos possuem, no mínimo, 9
produções nos últimos 3 anos.
O relatório com a indicação da Produção científica, cultural, artística ou
tecnológica encontra-se a disposição da Comissão quando da verificação in loco.

6 INFRAESTRUTURA

A infraestrutura da FACESA é moderna inovadora, inclusive com sinalização
diferenciada em português e inglês. Atende as recomendações da NBR 9050, possui o
alvará de funcionamento emitido pela corporação do corpo de bombeiro, visando
manter a infraestrutura física adequada para o atendimento à comunidade acadêmica,
possui planos de avaliação periódica dos espaços e de gerenciamento de manutenção
patrimonial, além disso, possui a proposição de recursos tecnológicos diferenciados.
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6.1 Instalações administrativas

As instalações administrativas compreendem a diretoria geral, administrativa e
acadêmica, secretaria acadêmica, departamento financeiro e ouvidoria. Atendem
plenamente as necessidades institucionais e propiciam as melhores condições para as
práticas administrativas.
A guarda e disponibilização de documentos acadêmicos e institucionais estão a
cargo da secretaria acadêmica e obedecem a legislação educacional vigente quanto ao
gerenciamento da manutenção patrimonial.

6.2 Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral

Há sala de docentes e sala de reuniões dotadas de isolamento acústico,
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às condições
de salubridade. Os espaços de trabalho para docentes em tempo integral viabilizam
ações acadêmicas, tais como planejamento didático-pedagógico, e atendem às
necessidades institucionais.
Esses espaços também possuem recursos de tecnologias da informação e
comunicação apropriados que garantem privacidade para uso dos recursos,
possibilitando o atendimento a discentes e orientandos, bem como a guarda de
material e equipamentos pessoais com segurança. Além disso, conta com o apoio da
infraestrutura da sala de reuniões.

6.3 Espaço de trabalho para o coordenador

A

FACESA

possui

salas

para

Coordenações

de

Curso,

todas

bem

dimensionadas e dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e
aparelhagem específica, atendendo às condições de salubridade. O espaço de trabalho
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para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-administrativas, possuindo
equipamentos adequados que atendem às necessidades institucionais. Dessa forma,
permite o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e dispõe de um de
espaço - Sala de Ideias - a qual apresenta uma infraestrutura tecnológica diferenciada
para possibilitar formas distintas de trabalho.

6.4 Sala coletiva de professores

A sala coletiva de docentes é dotada de isolamento acústico, iluminação,
ventilação, mobiliário e aparelhagem específica. Possui placa informativa com o login e
senha para o acesso à da internet. A sala é ampla, bem equipada e oferece maior
conforto e privacidade para os professores e tutores, em seus momentos de trabalho
ou descanso, com condições de salubridade e acessibilidade, atendendo as
necessidades institucionais e suas atividades.
Trata-se de espaço harmonioso propiciado para, além de descanso, um
momento de descontração entre os docentes, e está equipado com televisão, sofás,
poltronas, frigobar, água e café para livre uso dos professores. Além disso, a sala de
docentes possui um sanitário de uso unissex e PNE, evidenciando em na estrutura
física do sanitário a valorização da diversidade. A sala coletiva dos professores atende
as necessidades institucionais, considerando a sua adequação às atividades e
acessibilidade.
Assim, ela viabiliza o trabalho docente, por meio de recursos de tecnologias da
informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes, permitindo
atividades de lazer e integração com apoio técnico-administrativo próprio e espaço para
a guarda de equipamentos e materiais.

6.5 Salas de aula
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As salas de aula da FACESA atendem às necessidades institucionais e do curso
de Pedagogia, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem, possuindo
outros recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa.
A IES possui 26 (vinte e seis) salas de aulas, e dentre elas estão incluídas uma
sala de aula invertida e uma sala destinada ao laboratório de inovação acadêmica,
ambas bem dimensionadas e dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação,
mobiliário e aparelhagem específica. Juntamente com a manutenção periódica, as
salas apresentam conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e
comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, aliadas com a
flexibilidade relacionada às configurações espaciais e atendendo a todas as condições
de salubridade. Nas salas existem ainda placas informativas com acesso à internet
através de login e senha.

6.5.1 Painéis coloridos nas salas de aula

O fundo de cada sala de aula terá um painel geométrico com cores. A posição
no fundo das salas é para que quando da chegada do aluno ele seja estimulado pela
pintura, mas não seja distraído por ela durante as aulas.
Cada sala terá um painel um próprio com variação do mesmo tema, para que
não se torne monótono e cansativo no conjunto das salas. A intenção desses painéis,
além, lógico, da sua função estética é a de promover psicologicamente a melhor
capacidade de absorção de conteúdo. Sabemos que ambientes bem planejados
esteticamente favorecem as tarefas desempenhadas nestes locais. O conforto visual
abriga, acolhe a pessoa. Ela se sente bem recebida.
As formas e cores empregadas nesses painéis têm funções que contribuem para
a otimização do aprendizado. São figuras simples formadas pela inclinação de linhas
que normalmente vemos na vertical ou horizontal. Essas linhas inclinadas criam
campos primariamente triangulares. Essa "quebra" de padrão ajuda que o aluno veja
além do óbvio. Incentiva, portanto, sua criatividade e dinâmica de raciocínio.
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As cores utilizadas também têm função capital. Foram utilizadas basicamente
variações das cores padrão da instituição: o azul e o laranja, acrescido de uma cor
neutra que é o cinza azulado. O tom dessas cores tende para o pastel, afim de que o
painel, mesmo estando no fundo das salas, não exerça uma distração que desvirtue
sua função.
A função de cada cor:


Azul - é uma cor fria primária, que descansa a mente, comum na natureza como
no céu e na água. Portanto dá aconchego, sensação de familiaridade. O azul
simboliza a sabedoria. Isso por que é, das cores, a que mais compete para
facilitar o aprendizado. Além disso, o azul é uma cor que agrega, promove o
coletivo e transmite confiança. Das três cores que compõem os painéis, o azul
se faz presente em duas. Mais evidenciado num tom claro e compondo o tom
neutro de cinza. Como na natureza, estamos mais familiarizados com tons frios
como o azul do céu e o verde das plantas. Os tons quentes nos chegam com
menor intensidade, como as flores, por exemplo, para que não nos canse. É
como nosso corpo e mente estão acostumados.



Laranja - o laranja é uma cor quente não primária. Formada pela combinação do
amarelo, símbolo de alegria e do vermelho que nos dá energia e vigor. O laranja
compõe apenas um dos três campos dos nossos painéis, na maioria das vezes
o menor. Isso porque, como já foi dito, as cores quentes, pela sua força, cansam
mais. Laranja é sol, energia e luz. Aqui a função do laranja é motivar a
criatividade. É uma cor revigorante e estimula a atividade mental. Estudos
mostram que ela pode aumentar o suprimento de oxigênio no cérebro. Além
disso também é uma cor que facilita as relações por seu caráter convidativo. É
uma cor jovem. Viva.

6.6 Acesso dos alunos a equipamentos de informática
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O laboratório de informática da FACESA atende às necessidades institucionais e
do curso de Pedagogia em relação à disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à
estabilidade e à velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e à adequação do
espaço físico. Para isso, a FACESA possui 60 (sessenta) Notebooks, sendo que 30
(trinta) deles estão devidamente instalados no Laboratório de Informática e os demais
ficam à disposição na Sala de Apoio de Informática.
As atualizações dos softwares e hardware são programadas através de
avaliações periódicas de sua adequação, qualidade e pertinência, sendo realizadas de
forma automática, ou de forma manual a depender do programa. A FACESA, atenta às
inovações

tecnológicas,

elaborou

um

plano

de

atualização

permanente

da

infraestrutura em consonância com as novas necessidades didáticas-pedagógicas. O
campus possui infraestrutura de rede para conexão de computadores e internet, bem
como cobertura total de sinal Wi-Fi.

6.7 Biblioteca

A Biblioteca, localizada no bloco E, ocupa um espaço físico de 405,6 m², e tem
capacidade para atender 150 alunos simultaneamente. Nessa área, foram delimitados
os seguintes locais para utilização dos alunos:


Acervo



Salas de estudos em grupo



Sala de criação



Cabines de estudos individuais



Sala de periódicos



Atendimento

6.7.1 Biblioteca Virtual
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A BCESA com a subscrição a dois sistemas de bibliotecas virtuais, Biblioteca
Virtual Pearson e Biblioteca Virtual Sagah, as quais fornecem acesso ilimitado a todo o
corpo acadêmico. As Bibliotecas Virtuais ofertam livros eletrônicos universitários em
língua portuguesa e disponibiliza um acervo completo de e-books de livros-texto, com
acesso ilimitado e multiusuário.
Fazem parte do consórcio Biblioteca Virtual os selos editoriais da Pearson
Education: Prentice Hall, Makron Books e Addison Wesley e as Editoras parceiras:
Manole, Contexto, Ibpex/Intersaberes, Cia das Letras, Casa do Psicólogo, Rideel,
Aleph, Papirus, Ática, Scipione, Educs, Jaypee Brothers, Callis, Lexikon, Summus,
Interciência, Autêntica, Vozes, Freitas Bastos, Oficina de Textos, Difusão e EdiPucRs.
A forma de acesso é online, responsivo, acessível e multiplataforma, por meio
de login e senha fornecidos pela instituição em ambiente seguro, disponível por 24
horas, 7 dias por semana. O acesso pode ser feito pela instituição ou fora dela, por
meio da internet, sem restrições. Além do acesso integral e ilimitado aos livros, a
plataforma oferece aos usuários um conjunto de funcionalidades que enriquecem a
experiência do processo ensino aprendizagem.


Anotações eletrônicas nas páginas.



Ferramentas de edição de texto.



Seleção de livros favoritos.



Sistema de busca simples e avançada.



Impressão de páginas.



Livros catalogados com arquivo MARC 21.

A Biblioteca Virtual visa garantir fácil acesso para todas as pessoas, em especial
para os usuários com dificuldades físicas e sensoriais, com infraestrutura adequada e
qualificado para atender a comunidade acadêmica, tendo como objetivo propiciar
acesso ao material necessário para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao
ensino, iniciação científica e extensão dos cursos ministrados pela FACESA.
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6.7.2 Serviços Oferecidos

A biblioteca possui em seus acervos os seguintes recursos disponíveis: livros e
periódicos nacionais e internacionais, monografias, catálogos, obras de referência
(enciclopédias, dicionários, atlas e compêndios), vídeos, slides, CD-ROMs e DVDs.
Para que o corpo discente e o corpo docente utilizem e conheçam todos esses
recursos disponíveis são oferecidos os seguintes serviços orientados pelos
bibliotecários:


Pesquisa bibliográfica e orientação de pesquisas;



Elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT);



Empréstimo domiciliar;



Consulta local;



Elaboração de referências bibliográficas (ABNT);



COMUT – Programa de comutação bibliográfica que visa facilitar a obtenção de
cópias de documentos independentemente de sua localização;



SCAD – Serviço cooperativo de acesso ao Documento da Biblioteca Virtual em
Saúde, coordenado pela BIREME com a colaboração das bibliotecas integrantes
do Sistema Latino-Americano e do Centro de Informação em Ciências da Saúde,
o principal objetivo é prover o acesso a documentos da área de ciências da
saúde, exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa; e



Treinamento de usuários.

6.7.3 Formas de Atualização e Cronograma de Expansão do Acervo

A biblioteca apresenta-se como elemento fundamental nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão seja com relação à busca de informação atualizada, seja com
vistas à manutenção de textos acadêmicos tradicionais dos chamados autores
clássicos de cada área de ensino.
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Assim, é política da instituição promover a renovação permanente do acervo,
através de compra, doação ou permuta, garantindo a qualidade do acervo em
permanente atualização e propiciando ao usuário a oportunidade de incorporar valores,
tanto de formação técnico-educacional como também cultural e de responsabilidade
social.

6.7.4 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC)

O curso de Pedagogia tem bibliografia 100% virtual, e utiliza a Minha Biblioteca
do Grupo A, bem como a Pearson, com garantia de oferta ininterrupta sem limitação de
acessos simultâneos aos títulos e prazos de empréstimos.
O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares
e aos conteúdos, estando atualizado, considerando-se a natureza das UC. As UC
estão dispostas nas disciplinas no AVA.
Todo esse trabalho é documentado por relatório de adequação, assinado pelo
NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o
número de vagas autorizadas do curso de Pedagogia da FACESA.
O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e
assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a
garantia do acesso e do serviço.
Como forma de propiciar ao corpo discente dos cursos condições adequadas
para pesquisa, leitura e estudo em geral, constam na biblioteca da Instituição as
bibliografias básicas discriminadas no ementário/plano de ensino a partir dos PPCs
cujos títulos das bibliografias básica e complementar previstas constam de relatório
assinado pelo NDE que comprova a necessidade de cada título e indique o número de
obras necessárias ao atendimento discente.
O acervo bibliográfico é atualizado on line, conforme contrato com o Grupo A e a
Pearson. Somam-se a isso também publicações físicas destinadas a subsidiar projetos
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de iniciação científica e extensão. Os livros físicos contam com o Plano de Atualização
do Acervo.
Periodicamente é realizada uma busca para atualização do acervo físico, sendo
verificados os lançamentos de novas obras acadêmicas. O controle é totalmente
informatizado e possibilita que o aluno faça a reserva e renovação on-line. A
conservação do acervo se dá por meio de limpeza periódica e restauração, no caso de
obras danificadas.
A biblioteca disponibiliza aos seus usuários equipamentos necessários para a
utilização deste acervo, dispõe de ferramentas de acessibilidade que possibilitam: o
acesso a pessoas com baixa visão e/ou cegos, que possuem surdez e/ou pessoas com
baixa audição e ainda ferramentas de tradução para o português.
O acervo possui, ainda, bases eletrônicas de periódicos indexados, correntes e
atualizados em sua maioria nos últimos três anos, sempre atendendo, a periódicos de
textos completos distribuídos entre as principais áreas de abrangência do curso.
O acervo físico da FACESA está tombado e informatizado e o acervo virtual
possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários, sendo que ambos
estão registrados em nome da IES.
Os periódicos são importante ferramenta para atualização e fonte de
conhecimento extraclasse. Deste modo, optou-se por periódicos que permeiam o perfil
do egresso bem como ampliam a visão sistêmica dos cursos oferecidos. Todos os
periódicos possuem avaliação Qualis constituindo fontes nacionais e internacionais.
Quanto aos periódicos específicos, a cada semestre, por indicação da
coordenação de curso que recebe demanda dos professores e NDE, 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).

6.7.5 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC)
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O curso de Pedagogia tem bibliografia 100% virtual, e utiliza a Minha Biblioteca
do Grupo A, bem como a Pearson, com garantia de oferta ininterrupta sem limitação de
acessos simultâneos aos títulos e prazos de empréstimos.
O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos, estando atualizado, considerando-se a natureza das UC.
As UC estão dispostas nas disciplinas no AVA.
Todo esse trabalho é documentado por relatório de adequação, assinado pelo
NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o
número de vagas autorizadas do curso de Pedagogia da FACESA.
O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e
assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a
garantia do acesso e do serviço.
Como forma de propiciar ao corpo discente dos cursos condições adequadas
para pesquisa, leitura e estudo em geral, constam na biblioteca da Instituição as
bibliografias básicas discriminadas no ementário/plano de ensino a partir dos PPCs
cujos títulos das bibliografias básica e complementar previstas constam de relatório
assinado pelo NDE que comprova a necessidade de cada título e indique o número de
obras necessárias ao atendimento discente.
O acervo bibliográfico é atualizado on line, conforme contrato com o Grupo A e a
Pearson. Somam-se a isso também publicações físicas destinadas a subsidiar projetos
de iniciação científica e extensão. Os livros físicos contam com o Plano de Atualização
do Acervo.
Periodicamente é realizada uma busca para atualização do acervo físico, sendo
verificados os lançamentos de novas obras acadêmicas. O controle é totalmente
informatizado e possibilita que o aluno faça a reserva e renovação on-line. A
conservação do acervo se dá por meio de limpeza periódica e restauração, no caso de
obras danificadas.
A biblioteca disponibiliza aos seus usuários equipamentos necessários para a
utilização deste acervo, dispõe de ferramentas de acessibilidade que possibilitam: o
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acesso a pessoas com baixa visão e/ou cegos, que possuem surdez e/ou pessoas com
baixa audição e ainda ferramentas de tradução para o português.
O acervo possui, ainda, bases eletrônicas de periódicos indexados, correntes e
atualizados em sua maioria nos últimos três anos, sempre atendendo, a periódicos de
textos completos distribuídos entre as principais áreas de abrangência do curso.
O acervo físico da FACESA está tombado e informatizado e o acervo virtual
possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários, sendo que ambos
estão registrados em nome da IES.
Os periódicos são importante ferramenta para atualização e fonte de
conhecimento extraclasse. Deste modo, optou-se por periódicos que permeiam o perfil
do egresso bem como ampliam a visão sistêmica dos cursos oferecidos. Todos os
periódicos possuem avaliação Qualis constituindo fontes nacionais e internacionais.
Quanto aos periódicos específicos, a cada semestre, por indicação da
coordenação de curso que recebe demanda dos professores e NDE, 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.

6.7 Auditório

A FACESA possui um auditório, com capacidade para 220 pessoas e nomeado
de Dona Nora de Sena, que é utilizados para eventos da instituição bem como pode
ser disponibilizado à comunidade para encontros, apresentações teatrais, musicais e
dança. O auditório também conta com a existência de recursos tecnológicos multimídia,
incluindo-se a disponibilidade de conexão à internet e de equipamentos para
videoconferência.
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6.8 Espaços para atendimento aos discentes: SAP, Ouvidoria, Departamento
Financeiro (FIES e PROUNI), Núcleo de Educação a Distância, Núcleo de
Educação Continuada e Central de Cursos.

O atendimento aos alunos ocorre num espaço dividido entre a área acadêmica e
administrativa. Quanto à primeira, esta é composta pelo SAP, com uma área total de
41,10 m², setor de ouvidoria, com uma área de 6,32 m², departamento financeiro,
38,55m², núcleo de educação a distância, núcleo de educação continuada e central de
cursos com área total de 20,95 m² e o NAP com área total de 15,33 m².
A

área

administrativa

destinada

ao

atendimento

discente,

compõe a

coordenação de estágio, 47,10 m² e coordenação de curso superior com uma área total
de 89,10 m². O atendimento ao discente ocorre de forma presencial e via atendimento
telefônico. A FACESA possui infraestrutura física e tecnológica adequadas ao
funcionamento dos cursos. São espaços acessíveis, amplos, arejados, adequados aos
Projetos Pedagógicos dos Cursos e viabilizam a realização das atividades presenciais
dos cursos a distância.

6.9 Espaços de convivência e de alimentação

A FACESA possui uma área de convivência, que possibilita à comunidade
acadêmica a interação social. A área de alimentação, ocupando uma área de 300 m2,
dispõe de mesas e cadeiras onde se pode realizar o break de forma acolhedora, aliado
à praça cultural com uma área de 100 m² que dispõem aos alunos balanços de rede e
tatames. O local conta ainda com serviço de reprografia, espaços de convivência e de
alimentação que atendem as necessidades institucionais, considerando a sua
adequação as atividades e à acessibilidade.
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6.10 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA
A Comissão Própria de Avaliação – CPA, busca articular os resultados das
diferentes modalidades de avaliação, desde a auto avaliação, avaliação externa,
avaliação de cursos de graduação, avaliação de desempenho do estudante e avaliação
da pós-graduação. Tais resultados agregados à avaliação institucional, são
considerados nas tomadas de decisão, os quais propiciam uma melhor gestão da
instituição quanto a seus cursos, discentes, docentes e qualidade de ensino, de acordo
com suas diretrizes. A Comissão Própria de Avaliação possui espaço, 15,33 m²,
destinado a seus trabalhos em reunião na unidade. A sala é composta por mesa de
reunião, computador conectado à internet e rede sem fio disponibilizada aos usuários.
A composição da sala está de acordo com as recomendações da Norma Brasileira
NBR 9050:2015.
A infraestrutura física e tecnológica destinada a CPA atende as necessidades
institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições
físicas e de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados, os
recursos tecnológicos para a implantação da metodologia escolhida para o processo de
autoavaliação e recursos ou processos inovadores.

6.11 Instalações Sanitárias

A FACESA conta com instalações sanitárias em quantidade suficiente para o
atendimento de seus alunos, mantendo-as higienizadas e aptas ao uso. Já os
sanitários adaptados seguem a legislação vigente, Lei Federal nº 10.098 e NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, estando em
conformidade com a mesma. A FACESA também conta com banheiro familiar e
fraldário buscando respeitar e atender a questões de diversidade e inclusão social.
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6.12 Instalações de Sala de Aula Invertida e Laboratório de Inovação Acadêmica

A Sala de Aula Invertida e o Laboratório de Inovação Acadêmica é um projeto do
NAP, a área destinada é de 54,81 m2 e 63,28 m² respetivamente, sua estrutura permite
ao aluno atuar como sujeito ativo do próprio processo de educação. E que, diante
dessa premissa, trabalha na formação permanente do seu docente, para que ele
entenda a nova natureza da sua profissão: um mediador do processo de ensino e
aprendizagem. Assim, a Sala de Aula Invertida e o Laboratório de Inovação Acadêmica
proporciona o alargamento do estudo de novas metodologias educacionais.
As duas salas possuem lousa digital e mobiliário especifico, com mesa
trapezoidal. Essa mesa trapezoidal visa estimular novos formatos de aula, e também
são chamadas de modulares, pois podem ser usadas de várias maneiras. Outrossim,
para estimular a criatividade dos alunos, foram colocados adesivos nas salas e
laboratórios.

6.13 Infraestrutura de Segurança

A FACESA conta com infraestrutura de segurança pessoal, patrimonial e de
prevenção de incêndio e de acidentes de trabalho. Além disso, a FACESA possui em
seu quadro administrativo um corpo de segurança formado por seguranças e porteiros,
treinados para vigilância, nos seguintes aspectos: preservação da integridade física da
comunidade acadêmica – acadêmicos, docentes e funcionários; controle de entrada e
circulação de pessoas no interior das instalações; e funcionamento e preservação das
instalações, no que tange ao patrimônio. As instalações estão equipadas com
extintores de incêndio.

6.14 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas
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A manutenção e a conservação das instalações físicas da FACESA,
dependendo das amplitudes envolvidas, são executadas por funcionários da FACESA
ou por meio de contratos com empresas especializadas. Vale salientar que serviços de
pequeno porte de conservação, de reformas e de reparos são controlados por
excelente padrão de qualidade em prol da segurança e bem-estar dos acadêmicos, dos
docentes, dos funcionários e dos visitantes externo.

6.15 Infraestrutura e biossegurança

Os laboratórios da FACESA foram construídos e montados observando as
normas de biossegurança pertinentes (extintor de incêndio, exaustor, isolamento de
produtos químicos em relação ao ambiente de atividades dos acadêmicos, entrada
específica para a movimentação de produtos químicos e cadáveres isolados da entrada
principal dos acadêmicos avisos e regulamento quanto ao uso de equipamento de
proteção individual, tais como: avental, luvas e máscaras, e de uso coletivo). Os
Laboratórios estão dotados de acesso para acadêmicos portadores de necessidades
especiais.
As instalações físicas referentes à segurança laboratorial e proteção contra
incêndio estão de acordo com as regulamentações de segurança do Corpo de
Bombeiros local e as normas legais e técnicas vigentes.
As rotas de fuga e saídas de emergência estão identificadas e, localizadas, na
direção oposta às portas de acesso, com saída direta para a área externa da
edificação. As instalações elétricas para os laboratórios e instalações elétricas de
equipamentos eletroeletrônicos ou equipamentos associados à operação e/ou controle
de sistemas de climatização foram projetadas, executadas, testadas e mantidas em
conformidade com as normas legais e técnicas vigentes.
Todas as tubulações das instalações prediais estão adequadas, identificadas e
mantidas em condições de perfeito funcionamento, conforme normas legais e técnicas
vigentes.
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O sistema de abastecimento de água possui reservatório suficiente para as
atividades laboratoriais e para a reserva de combate a incêndio. A água de
abastecimento atende as especificidades do laboratório e seguir os critérios técnicos
vigentes.
As circulações horizontais e verticais tais como corredores e rampas estão estar
de acordo com as normas legais e técnicas vigentes. As paredes, o teto e os pisos são
lisos, não porosos, sem reentrâncias, com cantos arredondados, acabamentos
impermeáveis e resistentes a produtos químicos para facilitar a limpeza e a
descontaminação da área. Os pisos e os tetos são nivelados.
As portas são mantidas fechadas e possui visores. As janelas e as portas
possuem materiais e acabamentos que retardem o fogo e facilitem a limpeza e a
manutenção. Há espaço suficiente entre as bancadas, cabines e equipamentos de
modo a permitir acesso fácil para a realização da limpeza.
A superfície das bancadas é revestida por material impermeável, liso, sem
emenda ou ranhura e resistente ao calor moderado e a ação dos solventes orgânicos,
ácidos, álcalis e solventes químicos utilizados na descontaminação das superfícies.
O mobiliário do laboratório evita detalhes desnecessários, como reentrâncias,
saliências, quebras, cantos, frisos e tipos de puxadores que dificultem a limpeza e a
manutenção, e atender os critérios de ergonomia, conforme normas técnicas e legais
vigentes.
As cadeiras e outros móveis utilizados nos laboratórios são revestidos com um
material que não absorvente e que possa ser facilmente descontaminado. Cada
laboratório possui pelo menos um lavatório exclusivo para lavagem das mãos.
Dentro dos laboratórios possui local adequado à guarda de substâncias e
materiais de uso frequente, tais como armários ou prateleiras. Para estocagem de
grandes volumes e das demais substâncias e materiais, há um local em condições
adequadas, fora das áreas laboratoriais, e em concordância com as normas legais e
técnicas vigentes.
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6.16 Laboratórios

6.16.1 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura
física

Os laboratórios didáticos especializados estão implantados em quantidade
suficiente para atender os cursos presenciais e a distância (quando previsto nos planos
de aula), funcionando dentro das respectivas normas utilização e segurança. Desta
forma, atendem, de maneira excelente aos aspectos: quantidade de equipamentos
adequada aos espaços físicos e vagas autorizadas. Ressalte-se que todos os
laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais e mantém
disponíveis equipamentos de biossegurança EPI (equipamentos de proteção
individual), tais como luva, jaleco, máscaras, óculos de proteção e capacete, e EPC
(equipamentos de proteção coletiva), como extintores de incêndio e placas de
sinalização de emergência. A FACESA possui, entre outros: Laboratório de Informática,
brinquedoteca, clínica-escola de fisioterapia e o Laclisa. Descrição detalhada consta
nos PPC’s.

6.16.2 Laboratórios de Ensino e Específicos

O funcionamento dos laboratórios tem regulamento próprio e as normas são
revistas periodicamente e disponibilizadas à comunidade acadêmica, em locais
acessíveis, assim como apresentadas aos usuários dos laboratórios de forma habitual
e recorrente. Para tanto, conta com apoio e suporte de técnicos e monitores, com
formação e experiência na área do conhecimento, de acordo com os laboratórios em
que atuam.
A atualização e qualificação do pessoal que utiliza laboratórios (docentes, corpo
técnico-administrativo e discentes), é possibilitada, sempre que necessário, para
instrução de questões de segurança, de utilização do ambiente, de desenvolvimento
214

Telefone: (61) 3627-4200
Rua Acre, Qd. 02. Lts. 17/18, s/n
Setor de Chácaras Anhanguera
Valparaíso de Goiás/GO
CEP 72870-508

tecnológico, de evolução ética e de possíveis mudanças legais, promovendo, assim,
uma integração atualizada frente aos novos desafios da realidade institucional e
científica.
Os laboratórios contam com equipamentos e recursos adequados e suficientes
para atender os cursos e programas desenvolvidos na Instituição, para a
complementaridade

do

conhecimento teórico,

prático, científico.

Portanto, os

laboratórios da FACESA visam atender não apenas à legislação de ensino, mas a
realizar a produção de conhecimentos, colocando à disposição do acadêmico, espaços
significativos de aprendizagem.
O detalhamento da infraestrutura, com relação às dimensões, à localização dos
laboratórios, às políticas de acesso e funcionamento, pode ser verificado em
documento interno.
Sendo assim, os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso de
PEDAGOGIA, de acordo com as respectivas normas de funcionamento oferecendo:
segurança; conforto ergonômico; manutenção preventiva e corretiva periódica e
documentada;

serviços

de

apoio

técnico

mediados

por

sistema

24

horas;

disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados
às atividades a serem desenvolvidas; quantidade de insumos, materiais e
equipamentos condizentes com os espaços físicos e o número de vagas; avaliação
periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios.
Através disso, os resultados são utilizados pela gestão acadêmica para planejar o
incremento da qualidade do atendimento e da demanda existente, bem como das aulas
ministradas.

6.16.3 Recursos de Informática Disponíveis

A FACESA conta, 1 (um) laboratório de informática conta com 30 (trinta)
computadores e uma sala de apoio a informática a qual disponibiliza 40 (quarenta)
Notebooks, localizados no Bloco C, e no Bloco F conta com um espaço de apoio de
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informática presente no ambiente da biblioteca na Sala de Criação, contando com
(seis) 6 Notebooks.
Todos os espaços mencionados encontram-se à disposição dos docentes e
acadêmicos com acessibilidade e funciona de segunda a sexta-feira, no horário das
07h às 22h30min, e no sábado no horário das 07h às 17h, e aos domingos das 07h às
17h.
Os acadêmicos podem utilizar os laboratórios de informática para pesquisas,
trabalhos e outras atividades de fins acadêmicos. A permanência dos acadêmicos nos
laboratórios, fora do horário de aula, é acompanhada por funcionários do setor, em
tempo integral, com a finalidade de orientá-los e auxilia-los de acordo com suas
necessidades.
O laboratório de informática é destinado às aulas práticas, conforme o
cronograma estabelecido, e às necessidades dos docentes dentro do horário de aula,
podendo ser reservado com antecipação de, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas.
O acesso aos equipamentos do laboratório de informática e sala de apoio
informática é realizado por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade
desses. Cada acadêmico, assim, pode ocupar um equipamento por 02 (duas) horas
consecutivas, inclusive para acessos aos serviços oferecidos pela Internet, podendo
renová-las, caso não haja procura por outros acadêmicos.
Os acadêmicos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de
funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas por algum
docente ou funcionário da FACESA. Os acadêmicos podem acessar os equipamentos
de informática na biblioteca, sempre que o equipamento estiver disponível.
A FACESA possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação
científica (Internet), e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em
quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades na Faculdade.
Todos os terminais de acesso são habilitados para a utilização de ferramentas
de acessibilidade digital, citando-se: leitor de telas, modos de alto contraste e, sob
demanda, teclado ampliado e em braile, de forma a propiciar aos portadores de
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necessidades especiais e mobilidade reduzida o pleno uso de tal ferramental no
cumprimento de seus deveres acadêmicos, sem a percepção de prejuízos.

6.16.4 Relação Equipamento/Acadêmico

A relação equipamento/acadêmico na FACESA é de 01 (um) microcomputador
para cada 30 (trinta) acadêmicos.
Os acadêmicos têm acesso livre aos laboratórios de informática no horário de
funcionamento, exceto quando estiver reservado para a realização de aulas por algum
docente da FACESA. Os alunos podem acessar os equipamentos de informática na
biblioteca, sempre que o equipamento estiver disponível.
A FACESA pretende manter a relação equipamento/acadêmico existente
durante o período de vigência do PDI, estando prevista a aquisição de Notebooks.

6.16.5 Recursos Tecnológicos e de Áudio Visual

Para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem, a FACESA conta com
recursos audiovisuais, tais como, televisores, videocassetes, aparelhos de DVD,
retroprojetores, projetores multimídia, equipamento de som, microfones. Existem salas
de multimeios para serviço de apoio logístico às atividades acadêmicas. Esse serviço
abrange: reserva e distribuição de equipamentos, de audiovisuais e de multimídia.
Organização e reprodução de materiais; auxílios prestados por bedéis
posicionados próximos às salas de aula; assistências de técnicos presentes nos
laboratórios de informática e sistema eletrônico de reserva. Os docentes solicitam
material de apoio conforme atividades e cronograma de cursos, sendo estes
disponibilizados aos mesmos no início da atividade. Caso haja necessidade de preparo
prévio de ambiente virtual ou maquinário, a solicitação é apresentada ao setor de
informática que providenciará a instalação e oferecimento da ferramenta em questão
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para atender as demandas do docente alinhado com o projeto do curso e a disciplina
em questão.
A FACESA oferece ainda um repositório de ferramentas digitais para ensino
aprendizagem, devidamente aprovadas pelo NDE de forma a se tornar um repositório
de recursos tecnológicos especificamente curados para o atendimento das demandas
do curso levando em consideração o perfil do acadêmico e a área do conhecimento em
questão.
A FACESA conta ainda com salas com lousa digital para a sobreposição de
projeções didáticas com intervenções digitais em tempo real com o conteúdo de forma
a aumentar a imersão e a capacidade de compreensão crítica e reflexiva por parte do
acadêmico.

6.16.6 Descrição das reservas dos laboratórios e dos equipamentos de áudio e
vídeo

As reservas dos equipamentos e dos laboratórios de Informática devem ser feita
pelos docentes e funcionários com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência
através do Sistema Lyceum ou através do e-Mail info@senaaires.com.br. Em casos de
indisponibilidade de algum desses serviços será permitido realizar a reserva de
equipamentos de forma presencialmente com os funcionários do setor.
Os equipamentos estão sob a responsabilidade dos docentes e funcionários que
realizaram a reserva, o que inclui a integridade e conservação do equipamento até que
seja entregue novamente aos técnicos do laboratório para verificação e guarda do
material.
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6.17 Laboratórios didáticos de formação específica

Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentando conforto,
manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de
tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem
desenvolvidas. Assim, possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos
condizentes com os espaços físicos e o número de vagas, havendo, ainda, avaliação
periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios,
sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da
qualidade do atendimento, da demanda existente e futura e das aulas ministradas.

6.17.1 Brinquedoteca

Em virtude das atividades lúdicas fazerem parte da vida da criança, tornou-se
necessário criar espaços específicos destinados a vivências lúdicas, que são as
chamadas brinquedotecas. Elas estão presentes nas escolas, universidades, hospitais,
clínicas, etc.
A brinquedoteca do Curso de Licenciatura em Pedagogia tem como objetivo
geral proporcionar, aos alunos do curso:


desenvolvimento de estudos e projetos no âmbito da prática pedagógica;



construção, elaboração

e

reflexão

temática, referentes aos

conteúdos

curriculares;


ampliar possibilidades aos futuros professores, mediadores, brinquedistas a
compreensão da diversidade apresentada pelas crianças, podendo considerar
diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no desenvolvimento
de cada capacidade;



promover o desenvolvimento da inteligência, criatividade e sociabilidade de
crianças e adultos.
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São objetivos específicos da brinquedoteca:


Propiciar um espaço onde professores e alunos da Licenciatura em Pedagogia
possam realizar práticas interdisciplinares e dedicar-se à exploração do
brinquedo tendo como foco o desenvolvimento das habilidades das crianças
desde a educação infantil;



Possibilitar as crianças momentos de brincadeira, realizando atividades lúdicas,
desenvolvendo a expressão artística, transformando e descobrindo novos
significados lúdicos, propiciando a interação e a troca entre adultos e crianças;



Contribuir para a conceituação de jogo, brinquedo e brincadeira e sua
importância na educação;



Formar profissionais que valorizem o lúdico para estimular aprendizagens
variadas das crianças;



Desenvolver estudos e pesquisas que apontem a relevância dos jogos,
brinquedos e brincadeiras para a educação;



Confeccionar, testar, avaliar brinquedos e brincadeiras, inclusive construindo
jogos utilizando recursos como sucatas;



Oferecer informações, organizar cursos e divulgar experiências;



Estimular ações lúdicas entre os docentes e os alunos do curso no que tange à
construção do conhecimento em matemática, alfabetização, metodologias do
ensino, arte e literatura entre outras;



Promover

cursos

para

a

conscientização

do

valor

do

brinquedo

no

desenvolvimento infantil, para organização e categorização dos jogos e
brinquedos na brinquedoteca, para preparação de profissionais especializados e
para a orientação educacional aos pais e familiares.

Para o curso de Pedagogia da FACESA, esse espaço foi criado para: oferecer
um espaço aos professores e alunos onde eles possam realizar práticas
interdisciplinares e dedicar-se aos meios de desenvolvimento infantil; permitir que
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crianças brinquem e realizem atividades lúdicas; desenvolver a expressão artística das
crianças; proporcionar a interação entre adultos e crianças.
Dessa forma, por meio da implantação da brinquedoteca na FACESA, os alunos
poderão ter um espaço de observação da criança, bem como para desenvolvimento de
atividades que contribuam para o aperfeiçoamento profissional e de possibilidade de
estreitar a relação com a Comunidade.
Os alunos e os professores têm com esse espaço a oportunidade de trabalhar
na prática vários conceitos, pesquisas, projetos e atividades que envolvem não só a
área do conhecimento voltada para o brincar como poderão contemplar as demais
disciplinas do curso, como, por exemplo, matemática, alfabetização, ciências,
desenvolvimento motor, artes, entre outras.
A brinquedoteca é um núcleo de apoio pedagógico do Curso de Pedagogia da
FACESA, no qual os alunos podem pensar, discutir, analisar, e investigar o valor do
brinquedo e das brincadeiras no desenvolvimento da criança.

6.18 Infraestrutura de Apoio

A oferta de EaD requer para o seu adequado funcionamento uma infraestrutura
material proporcional ao número de acadêmicos, aos recursos tecnológicos envolvidos
e à extensão territorial a ser atendida que contempla dentre outros, equipamentos de
televisão, equipamentos de produção audiovisual e para videoconferência, além de
computadores conectados em rede.
Complementando essa infraestrutura a FACESA disponibilizará de centros de
documentação e informação ou midiotecas estrategicamente distribuídos entre a sede
e os seus polos de apoio presencial, destinados a prover o suporte aos docentes,
tutores e acadêmicos para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.
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6.19 Polos de Apoio Presencial

O Polo de apoio presencial será uma unidade operacional voltada para o
desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas dos
cursos e programas ministrados na modalidade a distância.

Nessas unidades os

acadêmicos a elas vinculados realizarão atividades práticas, receberão orientação para
realização do estágio curricular, apresentarão trabalhos de conclusão de curso,
comparecerão às avaliações presenciais previstas na legislação, receberão orientação
dos tutores, assistem a videoconferências e participam de atividades de estudo
individual ou em grupo.
Os Polos de apoio presencial da FACESA EAD serão estruturados de sorte a:


Prover condições mobilidade irrestrita às pessoas com deficiências;



Dispor de equipe de profissionais capacitados para desempenhar as atividades
planejadas nos projetos pedagógicos dos cursos, composta por um coordenador
do polo, tutores presenciais, técnicos de laboratório de ensino, técnicos para o
laboratório de informática, bibliotecário e pessoal de secretaria;



Funcionar toda semana, de segunda a sábado, nos três turnos (manhã tarde e
noite);



Considerar na localização desses polos as peculiaridades da sua região de
inserção e as características dos cursos a serem ministrados;



Assegurar

aos

acadêmicos as

condições

necessárias para o

desenvolvimento das atividades acadêmicas previstas nos projetos pedagógicos
dos cursos neles ministrados;


Prover o acesso a internet de banda larga em laboratórios de ensino com os
recursos de TI indispensáveis para os fins a que se destinam;



Atender

nos

laboratórios

de

informática

aos

parâmetros

qualitativos

estabelecidos pelo MEC para a relação entre o número de equipamentos
disponíveis e o número de alunos a serem atendidos;
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Dispor de salas para realização das avaliações, tutorias, estudos individual e em
grupo;



Dispor de biblioteca com acervo compatível com os requisitos de qualidade
previstos nos instrumentos de avaliação utilizados pelo INEP/MEC;



Dotar as respectivas secretarias com a necessária logística de administração
acadêmica e operacional para que possam dar conta das tarefas que lhe
competem;



Permitir o livre acesso dos acadêmicos ao laboratório de informática para
consulta à internet, realização de trabalhos acadêmicos e promoção da inclusão
digital; e



Dispor de um plano de manutenção e conservação das instalações físicas e dos
equipamentos, contando com profissionais devidamente habilitados para a
execução destes serviços.

6.20 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático
(logística)

O processo de controle de produção ou distribuição de material didático da
FACESA está formalizado, atende à demanda e possui plano de contingência para a
garantia de continuidade de funcionamento. A logística dispõe de um sistema
informatizado de acompanhamento para gerenciamento dos processos, com uso de
indicadores bem definidos e revisados semestralmente.
O modelo de produção didático pedagógico da FACESA busca construir
ambientes em educação a distância que promova experiências de aprendizagem
significativas de ordem teórico-práticas mediadas pelo uso de multimídias integradas,
ações interdisciplinares, promoção da autonomia, da cooperação e da construção
significativa do conhecimento.
O processo passa pela submissão de todo e qualquer material didático por um
repositório digital cujo conteúdo é validado pelos professores do curso antes da
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liberação para o corpo acadêmico. Todo esse processo é realizado com simulações,
com posterior adoção do material junto aos repositórios para outros docentes, tutores e
alunos, tanto da sede quanto do polo.
O sistema permite ainda a sinalização e comentários de adequações de
conteúdos, que serão apreciados pelos docentes e NDE de cada curso. O AVA permite
o material seja atualizado no sistema em tempo real.
Para tanto, a FACESA conta com equipes multidisciplinares, compostas pelos
coordenadores de área, professores/autores, programadores visuais, web designers,
designer instrucionais, profissionais da área de comunicação, tutores, programadores,
cinegrafistas, fotógrafos, ilustradores, em diferentes modalidades contratuais. Todos
voltados à construção desses ambientes virtuais de aprendizagem em prol da
qualidade significativa da aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais. Esses
profissionais estão alocados no setor de Produção de Materiais Didáticos do NEAD ou
terceirizados de acordo com a demanda ou especialidade.

6.21 Adequação para Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais

As instalações da FACESA foram projetadas para possibilitar o acesso de PNE,
conforme prevê a legislação.

Na área de convivência, como em outras áreas, há

rampas instaladas para facilitar a circulação, assim também os banheiros são
adaptados e exclusivos aos PNEs.
A acessibilidade é a capacidade de derrubar as barreiras, sejam elas quais
forem, entre o conhecimento e o interessado. Acessibilidade vai muito além de rampas
e estacionamentos especiais, mas lida também com a acessibilidade atitudal, digital,
física e pedagógica. Seja por meio do tecnologias assistivas para surdos, visão
reduzida, seja por meio de recepção pelo Núcleo de Acessibilidade ou pelas
adequações estruturais, a FACESA se compromete com a oferta de conhecimento sem
barreiras tanto em sua infrastrutura quanto em sua metodologia de ensino.
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A partir da Portaria Ministerial n º 3.284, de 07/11/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência para instruir os processos de
autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento da IES, instalou-se
uma comissão permanente para implementação de ações de Apoio Acadêmico à
pessoa com necessidades especiais, atua constantemente, atendendo as demandas
que vão surgindo em termos de PNEs.
Outrossim, a IES segue as diretrizes da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), que se destina a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais aos deficientes,
objetivando a sua inclusão social e cidadania.

6.21.1 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a
Pessoas com Necessidades Especiais (PNE)

Para os alunos com deficiência física, a FACESA apresenta as seguintes
condições de acessibilidade: livre circulação dos acadêmicos nos espaços de uso
coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento;
rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros
adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de
apoio nas paredes dos banheiros; bebedouros e telefones públicos em altura acessível
aos usuários de cadeira de rodas.
Em relação aos alunos que possuem deficiência visual, a FACESA está
comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a
proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, impressora Braille
acoplada a computador, sistema de síntese de voz; •gravador e fotocopiadora que
amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela;
equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal;
lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo bibliográfico dos
conteúdos básicos em Braille.
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Em relação aos alunos com deficiência auditiva, a FACESA está igualmente
comprometida, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes de
língua de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão,
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha
expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas
escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa,
principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às
matérias do curso em que o acadêmico estiver matriculado); materiais de informações
aos docentes para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos.
Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou
com deficiência auditiva, a FACESA, promove cursos de formação de docentes para:


o ensino e uso da LIBRAS;



a tradução e interpretação de LIBRAS; e



prove a contratação de docente de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; tradutor e
intérprete de LIBRAS.

Além disso, a FACESA compromete-se a garantia de atendimento às
necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas salas de aula e, também,
em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno. Adotar mecanismos
de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na correção das provas
escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística
manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa. Além disso, a FACESA tem o
compromisso de desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de
conhecimentos expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo
ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos, e disponibilizar equipamentos, acesso
às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como recursos didáticos para
apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva.
Outrossim, a FACESA apoia na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de
LIBRAS entre docentes, alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio
da oferta de cursos.
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Como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência
auditiva e buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso
à comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do
Decreto nº 5.626/2005, a FACESA proporciona aos alunos surdos os serviços de
tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa em sala de aula e em outros
espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso
à comunicação, à informação e à educação. Para os docentes é proporcionado acesso
à literatura e informações sobre a especificidade linguística do aluno surdo.
Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a LIBRAS deve ser inserida como
componente curricular optativo, no entanto, nos cursos de formação de docentes para
o exercício do magistério, e é considerada como componente curricular obrigatório.
Para mais, a FACESA, numa busca constante de comprometimento da inclusão social
prevê LIBRAS como componente curricular nos cursos.
A FACESA, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às pessoas
surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos,
nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Além disso, coloca à
disposição de docentes, alunos, e funcionários com deficiência ou com mobilidade
reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades acadêmicas e
administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.
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6.22 Divisão dos Blocos e área construída
REPARTIÇÕES

ÁREA (m²)

Sala Coletiva dos Professores

47,1

Coordenação de Curso Superior

89,1

Serviço de Atendimento e Protocolo

41,1

Secretaria Acadêmica FACESA

47,1

Secretaria de Estágio / Núcleos / Comissão de Ética e

BLOCO A

Pesquisa

47,1

Gestão de Pessoas

21,23

Secretaria da Diretoria

13,55

Diretoria Geral e Administrativa

23,88

Central de relacionamento, Comunicação e Marketing

9,54

Diretoria Acadêmica

23,1

Mantenedora

38,9

Central de Processamento de Dados I

6,07

Sanitários Masculino

10,83

Sanitários Feminino

13,11
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REPARTIÇÕES

ÁREA (m²)

Sala 1

48,9

Sala 2

86,8

Sala 3

87,3

Sala 4

94,8

Sala 6

46,8

Sala 8

46,8

Diretório

Acadêmico

BLOCO B

Estudantil
Sala de Descanso

30,8

Refeitório

68,06

Sanitário do Refeitório

2,68

REPARTIÇÕES

ÁREA (m²)

Sala 1

47,1

Sala 2

47,1

Sala 3

47,1

Sala 4

47,1

Sala 5

41,1

Sala 6

41,1

Sala 8

47,1

Comissão
BLOCO C

8,7

Própria

Avaliação

de

23,1

Apoio da Informática

23,1

Laboratório de Informática

95,37

Sanitários Masculino

17,1

Sanitários Feminino

17,1

229

REPARTIÇÕES

ÁREA (m²)

Sala 1

46,8

Sala 2

46,8

Sala 3

54

Sala 4

54

Sala 5

88,42

Sala 6

38,8

Sala 7

47,1

Sala 8

46,8

Sala 9

46,8

Telemarketing

21,6

Central de Processamento de Dados II
– Patrimônio e Manutenção

21,6

Laboratório Segurança do trabalho

46,8

Laboratório de Radiologia

46,8

Sanitários Masculino

24

Sanitários Feminino

24

BLOCO E

BLOCO D
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REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

Sala de Criação

28,18

Sala de Estudo 1

9,84

Sala de Estudo 2

9,84

Sala de Estudo 3

8,86

Sala de Estudo 4

8,86

Sanitário

4,26

Acervo

130,4

Atendimento

31,96
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BLOCO F

BLOCO E
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REPARTIÇÕES/ANATOMIA

ÁREA (m²)

Sala 01

113,52

Sala 02

113,12

Sala de Peças 01

38,03

Sala de Peças 02

87,6

Sanitário

2,94

REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

Brinquedoteca

60,26

Clínica Odontológica

69,21

Compras e Almoxarifado

31,19

Sala de Arquivos

28,25

Banheiro Familiar

9,92

Fraldário

3,78
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BLOCO G

BLOCO F - SUPERIOR
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REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

Espaço de Tempo Integral

51,5

Equipe Multidisciplinar

16,67

Núcleo do atendimento Pedagógico

15,33

Sala de Reuniões

55,01

Sala de aula Invertida

54,81

Laboratório de Inovação Acadêmica

63,28

Núcleo de Ensino à Distância/Núcleo de
Educação

Continuada

/Central

de

20,95

Cursos

REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

Laboratório De Fisioterapia 1

124,42

Laboratório De Fisioterapia 2

124,42

Laboratório De Enfermagem 1

69,73

Laboratório De Enfermagem 2

69,36

Laboratório De Química

69,47

Laboratório De Microscopia

69,34

Laclisa

101,83

Laboratório De Análises Clínicas

28,36

Monitoria

19,9

Centro de Materiais Esterilizados

60,22

Sanitário Masculino

13,22

Sanitário Feminino

13,22

Depósito 1

7,24

Almoxarifado II

40,96
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REPARTIÇÕES/BIBLIOTECA

ÁREA (m²)

Tutoria

42,73

Sanitário Masc.

11,59

Sanitário Fem.

11,59

ÁREA (m²)
AUDITÓRIO

BLOCO I
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304,3
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