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1- HISTÓRICO
O primeiro marco legal do curso de Pedagogia no Brasil é o Decreto-Lei nº. 1.190 de
quatro de abril de 1939, que instituiu o curso no bojo da organização da Faculdade
Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). Esse Decreto-Lei reorganizou a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências
e Letras e a Faculdade Nacional de Educação, instituídas em 1937, que unificadas
passaram a se denominar Faculdade Nacional de Filosofia, dividida em quatro seções:
Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, que incluía mais uma, a Didática.
Em julho de 1968, com a Reforma Universitária promulgada pela Lei 5.540/1968,
foi extinta a Faculdade Nacional de Filosofia, à qual se vinculava o Departamento de
Educação, criando-se, como desmembramento desta, a Faculdade de Educação do Centro
de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ (FE/UFRJ), com cursos de graduação,
especialização e pós-graduação stricto sensu. No que se refere ao curso de Pedagogia, em
1970, a nova unidade habilitava o denominado especialista em educação para supervisão
escolar, orientação educacional e administração escolar, estando suas ofertas vinculadas ao
exercício do magistério das disciplinas pedagógicas do Curso Normal.
No final da década de oitenta, precisamente no ano de 1989, inicia-se na Faculdade
de Educação um processo de revisão curricular com ampla participação de todos os
segmentos, fruto das intensas discussões nacionais acerca do curso de Pedagogia e dos
novos rumos que deveriam orientar a formação do pedagogo naquele contexto. No debate
nacional acerca da redefinição da identidade e da função do pedagogo na sociedade e,
consequentemente, da responsabilidade da universidade na formação deste profissional,
dois aspectos se destacaram. O primeiro dizia respeito às argumentações em defesa da
docência como núcleo central da identidade profissional do pedagogo. O segundo referiase à necessidade de se ter a formação dos professores de Educação Infantil e Séries Iniciais
do Ensino Fundamental garantida em nível superior. Simultaneamente, fazia-se a crítica à
fragmentação do trabalho pedagógico e a defesa de um pedagogo “integral”.
Os constantes questionamentos postos pelos professores e pelas instituições de
ensino quanto à competência do especialista em assumir funções específicas sem conhecer
a experiência docente, impunham uma mudança. Firmou-se na FE/UFRJ a convicção de
que o caminho a ser seguido pelo curso de Pedagogia passava necessariamente pela
valorização do magistério, levando a que se estabelecesse a formação do professor como
finalidade da graduação em Pedagogia da UFRJ e colocando-se as demais áreas nos
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âmbitos dos cursos de especialização (lato sensu).
Após longo período de debates e sistematização de propostas, aprovou-se um novo
currículo para o curso de Pedagogia da FE/UFRJ, que entrou em vigor em 1993,
procurando atender, em sua origem, às demandas do sistema educacional brasileiro,
identificadas à época. Para tanto, suprimiu as habilitações correspondentes à formação de
especialistas, manteve a habilitação em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino
de 2° Grau, introduziu uma habilitação em Educação Pré-Escolar e outra em Magistério
das Séries Iniciais do 1° Grau.
Com a Reforma de Ensino expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394/1996 houve a necessidade de uma atualização da nomenclatura, que
passou a vigorar da seguinte forma: habilitação A - Magistério das Séries Iniciais do
Ensino Fundamental (Séries Iniciais do 1° Grau); habilitação B: Magistério em Educação
Infantil (Educação Pré-Escolar); habilitação C: Magistério das Disciplinas Pedagógicas do
Ensino Normal (2° Grau).
A estrutura curricular possuía oito períodos e era composta de um tronco comum,
que cobria do primeiro ao quarto período do curso e o oitavo período. Os três períodos
intermediários foram organizados para contemplar as três habilitações específicas. O
objetivo do tronco comum era fornecer a base de conhecimento e desenvolver as
habilidades intelectuais indispensáveis a um profissional da educação.
Contudo, ainda que esse currículo compreendesse aspectos importantes das
demandas do perfil do educador, ele apresentava lacunas. Ao longo dos anos de 1990,
rápidas transformações de ordem político-social, científica e tecnológica ocorreram,
resultando na necessidade de revisão dos perfis das mais variadas formações profissionais.
O pedagogo não constituiu exceção. Assim, após doze anos de vigência do currículo
tornou-se claro que ele não mais atendia às necessidades da formação profissional, pelos
motivos que se seguem:
1- A oferta de três habilitações separadas e muito especializadas - Educação
Infantil, Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Magistério das Disciplinas
Pedagógicas do Ensino Normal, geravam uma grande justaposição de disciplinas afins nos
períodos finais específicos das três habilitações, além de contribuir para a fragmentação do
curso, engessando o corpo docente e obstaculizando a possibilidade de oferta de disciplinas
optativas;
2- A restrição ao exercício profissional dos alunos titulados que, após um curso
denso e com duração de quatro anos, habilitam-se apenas em uma área muito
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especializada, encontrando dificuldades de inserção no mercado de trabalho;
3- Ausência de uma habilitação que explicitasse o fato de que os formandos do
Curso de Pedagogia são pedagogos/docentes e detêm conhecimentos que os habilitam para
atuarem na área educacional em esferas de trabalho e dimensões outras que não o
magistério;
4- Ausência de uma significativa formação para a pesquisa em consonância com a
consolidação da pós-graduação na Faculdade de Educação e com o perfil da UFRJ.
Com base nesse contexto, em 2004 a Direção da FE/UFRJ propôs que a Faculdade
de Educação, alinhada com os movimentos e fóruns de defesa da educação pública de
qualidade, reafirmasse seu papel de locos para a formação de educadores em todos os seus
níveis, indissociavelmente ligada às ações de pesquisa e de extensão na área de educação,
em busca de uma profissionalização construída historicamente para conferir, ao exercício
das diversas funções atribuídas aos pedagogos, base crítico-reflexiva, conhecimento
teórico-prático e capacidade técnica em consonância com o que regem os documentos
então discutidos nos principais fóruns educacionais e no Conselho Nacional de Educação.
Nessa direção, viveu-se na FE/UFRJ, com participação de professores, alunos e
funcionários, um longo período de debate alimentado pelas discussões em diferentes fóruns
nacionais que antecederam a publicação das diretrizes curriculares para o curso de
Pedagogia.
O debate propositivo desenvolvido na FE/UFRJ com vistas à reformulação do
currículo do curso se intensificou com a publicação em 10 de abril de 2006 da Resolução
Nº 1 do Conselho Nacional de Educação, fixando as diretrizes curriculares para o curso de
Pedagogia, identificadas nos Pareceres CNE/CP nº. 5/2005 e nº. 3/2006. No decorrer do
ano de 2006 a atual Proposta Pedagógica do Curso de Pedagógica foi elaborada em
consonância com as diretrizes curriculares. Em 2007, a proposta tramitou pelas instâncias
de homologação: Congregação da Faculdade de Educação/UFRJ, Conselho do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas e Conselho de Ensino de Graduação. Depois de cumpridas
todas as exigências, foi aprovada em fins de 2007 e implementada a partir de 2008.
A partir do segundo semestre de 2013 e no decorrer de 2014, este documento foi
revisto e atualizado.

5

2- CONTEXTO INSTITUCIONAL GLOBAL
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi criada no dia sete de
setembro de 1920, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro. Reorganizada em 1937,
quando passou a se chamar Universidade do Brasil, tem a atual denominação desde 1965.
A finalidade da UFRJ, afirmada em sua Proposta de Plano Quinquenal de
Desenvolvimento Institucional da Reitoria – editado em março de 2006 (PDI), e que baliza
seus objetivos estratégicos, consiste em proporcionar à sociedade brasileira os meios para
dominar, ampliar, cultivar, aplicar e difundir o patrimônio universal do saber humano,
capacitando todos os seus integrantes a atuar como força transformadora. Mais
especificamente, a Universidade destina-se a completar a educação integral do estudante,
preparando-o para:
 exercer profissões de nível superior;
 valorizar as múltiplas formas de conhecimento e expressão, técnicas e
científicas, artísticas e culturais;
 exercer a cidadania;
 refletir criticamente sobre a sociedade em que vive;
 participar do esforço de superação das desigualdades sociais e regionais;
 assumir o compromisso com a construção de uma sociedade socialmente justa,
ambientalmente responsável, respeitadora da diversidade e livre de todas as
formas de opressão ou discriminação de classe, gênero, etnia ou nacionalidade;
 lutar pela universalização da cidadania e pela consolidação da democracia;
 contribuir para solidariedade nacional e internacional.
Nesse contexto, compõem a UFRJ: seis Centros e 55 Unidades.
O Curso de Pedagogia é mantido pela Faculdade de Educação (FE) unidade
integrante do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da UFRJ, originada da
Faculdade Nacional de Filosofia - criada pelo Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939,
posteriormente denominada Faculdade de Filosofia, pela Lei nº 4.759, de 20 de agosto de
1965 -, da qual se desdobrou em 11 de julho de 1968, por força do Decreto nº 60.455, de
13 de março de 1967.
A FE/UFRJ tem por finalidade a formação de professores, especialistas e
pesquisadores em Educação e outros profissionais desse âmbito, bem como o
desenvolvimento de estudos e investigações sistemáticas que contribuam para o
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aprimoramento da realidade educacional brasileira. De acordo com o artigo 2º de seu
Regimento, é sua responsabilidade: 1- formar, em Cursos de Graduação e Programas de
Pós-Graduação, docentes, especialistas e pesquisadores em Educação; 2- realizar e
divulgar pesquisas em campos e áreas de relevância na Educação; 3- estender sua atuação à
comunidade, contribuindo para o aperfeiçoamento dos sistemas de educação, quer no
âmbito da própria UFRJ; quer nos âmbitos municipal, estadual e federal; quer junto a
instituições nacionais, internacionais e estrangeiras, na forma convencionada pelas partes.
Para cumprir a sua missão, a FE/UFRJ trabalha articuladamente o ensino, a
pesquisa, a extensão e a gestão através dos seguintes cursos e programas:
1- Curso de Pedagogia.
2- Formação de professores através dos diversos cursos de licenciatura existentes
na UFRJ.
3- Programa de Pós-graduação lato-sensu através do Curso de Especialização
Saberes e Práticas na Educação Básica (CESPEB) iniciado em 2008,
oportunizando a formação continuada para professores da rede pública de
ensino – municipal e estadual – que atuam na Educação Básica. Atualmente,
esta especialização se desdobra em nove ênfases voltadas para Educação de
Jovens e Adultos; Ensino de Educação Física; Alfabetização, Leitura e Escrita;
Ensino de Geografia; Ensino de História; Ensino de Língua Portuguesa;
Políticas Públicas e Projetos Socioculturais em Espaços Escolares; Ensino de
Sociologia; Ensino de Ciências e Biologia. Perfaz um total de 21 turmas, desde
o início de suas atividades, e tem registrados 342 trabalhos de monografia
elaborados em seu âmbito.
4- Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil com início no ano
de 2012, consiste numa parceria com o MEC e se insere no contexto da Política
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. A
especialização contabiliza três turmas e está na sua segunda edição.
5- Programa Escola de Gestores da Educação Pública, a partir de iniciativa do
MEC, que desde 2007 desenvolveu um Curso de especialização lato sensu para
diretores e vice-diretores de escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, um
curso de extensão para dirigentes municipais de educação do ERJ – PRADIME,
e em agosto de 2011, deu início ao Curso de Especialização para coordenadores
pedagógicos com um total de 360 inscritos de 61 municípios do ERJ.
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6- Curso de Especialização em Gestão da Universidade Pública para técnicos
administrativos da UFRJ e da UNIRIO, promovido em parceria com o Centro
de Filosofia e Ciências Humanas e o Instituto de Psicologia, que abriu uma
segunda turma em 2012.
7- Programa de Pós-graduação em Educação stricto sensu (PPGE), que teve início
em 1972, com a criação do Mestrado, e se ampliou em 1980, com a criação do
Doutorado. Há quatro décadas, o PPGE participa do desenvolvimento da
investigação científica nesse campo, visando o aperfeiçoamento democrático
das instituições, das políticas e das práticas educacionais. Ao longo desse
período, o Programa vem qualificando e titulando uma quantidade expressiva
de pesquisadores que constituem o corpo docente de inúmeras universidades
brasileiras. O registro de toda essa produção está acessível no sítio eletrônico da
FE/UFRJ, que apresenta 1.300 trabalhos defendidos em seus mais de 40 anos de
existência, totalizando 1.063 dissertações e 239 teses. Os trabalhos defendidos a
partir de 2006 encontram-se disponíveis para download, na íntegra. Destaca-se
ainda que o PPGE tem orientado sua investigação em torno de quatro grandes
vertentes expressas na organização atual do mesmo em quatro linhas de
pesquisa: Currículo, Docência e Linguagem, Políticas e Instituições
Educacionais, História, Sujeitos e Processos Educacionais e Inclusão, Ética e
Interculturalidade. No início de ano de 2010, o Programa contava com 22
docentes permanentes. Em 2014, o Programa conta com 37 docentes
permanentes, sendo 02 eméritos.
Os docentes da FE/UFRJ têm ampliado sua participação em projetos de pesquisa e
de extensão, além de integrar os diferentes colegiados e fóruns da UFRJ – CFCH, CEG,
CEPG, CONSUNI – contribuindo para a formulação de políticas e a tomada de decisões
estratégicas.
Em 29 de setembro de 2009 a Colenda Congregação da FE/UFRJ, após longo
período de debate envolvendo toda a comunidade acadêmica, aprovou a transferência de
suas instalações para o Campus da Cidade Universitária desde que condições referentes à
adequação das instalações às novas demandas sejam atendidas. Essas demandas estão
relacionadas a espaço e condições adequados de trabalho para docentes, técnicos e
estudantes. O novo prédio, de acordo com o projeto amplamente discutido e aprovado em
Congregação, deverá atender às necessidades de espaço para a realização das atividades de
ensino, pesquisa, extensão e gestão, assim como deverá garantir a existência de gabinetes
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de trabalho para professores, com espaço para as atividades de pesquisa e de orientação de
alunos, salas de estudos para o corpo discente, além de variados ambientes, previsto nos
projeto, com o propósito de garantir condições propícias ao ensino superior na
Universidade do século XXI. Essa proposta apresenta indicativos de reformas profundas na
área educacional no âmbito da Universidade, representando a consolidação de uma nova
estrutura em constituição e avanço no sentido da elaboração de um projeto acadêmico e
pedagógico que produza alternativas coerentes com a trajetória da FE/UFRJ como
instância acadêmica, afinada com os debates no campo educacional e comprometidas com
a democratização do ensino superior no país.
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3- CONCEPÇÃO DO CURSO
O Curso de Pedagogia da FE/UFRJ parte da concepção de que o pedagogo da
atualidade deve ser um profissional preparado para intervir nas diferentes situações
apresentadas pela realidade educacional brasileira. Para isso, necessita de sólida formação
teórica e preparo específico para a intervenção prática, tendo por pressuposto que a
condição de professor constitui sua identidade básica, à qual se agrega a de profissional
preparado para atuar na política e na administração educacionais, conforme propõe a LDB
9.394/1996, artigo 64.
O currículo que ora está sendo apresentado, amplia a perspectiva de atuação
profissional dos alunos titulados, que, após um curso denso e com duração de quatro anos e
meio no turno vespertino e de cinco no turno noturno, estarão em condições de
desenvolver a prática pedagógica em diferentes áreas - e não mais em apenas uma -, o que
aumentará suas chances de inserção no mercado de trabalho.
O novo currículo aqui proposto oferece ao licenciado em Pedagogia cinco áreas
concomitantes de atuação que abrirão um leque de possibilidades ao egresso. São elas:
1- Docência na Educação Infantil
2- Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
3- Docência nas Disciplinas Pedagógicas do Curso Normal (modalidade do Ensino
Médio)
4- Docência na Educação de Jovens e Adultos
5- Gestão de Processos Educacionais
A docência em Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental vem
consolidar a determinação legal de que esse nível de ensino tenha professores formados em
nível superior (artigos 62 e 63 da LDB 9.394/1996).
Por sua vez, a docência nas Disciplinas Pedagógicas do Curso Normal está sendo
mantida, pois ainda se faz necessária, tendo em vista a existência de inúmeros cursos de
formação docente em nível médio, assim como a incerteza quanto ao seu fim efetivo ou ao
tempo que transcorrerá até que sejam completamente substituídos pela formação em nível
superior, seguindo indicativos legais (artigos 62 e 63 da LDB 9.394/1996).
Apresentando-se como uma das modalidades previstas na LDB 9.394/1996, a
Educação de Jovens e Adultos contempla os interesses de uma enorme parcela da
população brasileira ainda em estado evidente de exclusão, ora por não terem tido acesso,
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em tempo ideal, ao ensino, ora por terem sido excluídos do processo educacional ao longo
de suas vidas, tendo ficado com uma escolaridade empobrecida. Além disso, abre-se com
esse aprofundamento um campo de atuação do pedagogo para a experiência educacional
não necessariamente escolar.
Por fim, a área de Gestão de Processos Educacionais além de atender a antiga
demanda do alunado, reconhece a necessidade de se formar quadros que atuem na
administração de sistemas e instituições educacionais. Com ela abrem-se também outros
campos de intervenção pedagógica que extrapolam o âmbito da escola ou que exercem
uma ação complementar a esta, em conformidade com o previsto no artigo 64 da LDB
9.394/1996 e nas diretrizes curriculares do curso de Pedagogia.
Além das áreas acima descritas o novo currículo ainda propõe uma sólida formação
em pesquisa com a consolidação da pós-graduação na Faculdade de Educação e com o
perfil da UFRJ.
A concepção aqui proposta é, portanto, de um curso que não dissocia teoria e
prática e que, ao contrário, compreende que o “alto nível” em educação se alcança pela
articulação entre essas dimensões. A presença de disciplinas que preparam os alunos para
experiências investigativas relaciona-se com a intenção de formar um profissional
autônomo e crítico, capaz de analisar a realidade e buscar as soluções em seu campo de
trabalho, enfrentando os grandes desafios da educação brasileira.
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4- OBJETIVO DO CURSO
O Curso de Pedagogia da FE/UFRJ objetiva a formação de Pedagogos/Docentes
para exercer funções de magistério e de gestão na Educação Infantil, nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, na Educação de
Jovens e Adultos e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de
sistemas e instituições de ensino, englobando:
 planejamento,

execução,

coordenação,

acompanhamento

e

avaliação

de

experiências próprias do setor da Educação;
 planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e
experiências educativas não-escolares;
 pesquisa, produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, em contextos escolares e não-escolares.
Pelo exposto, constitui objetivo central do curso formar Pedagogos/Docentes
capazes de conhecer, analisar e discutir o campo teórico-investigativo da educação, dos
processos ensino-aprendizagem e do trabalho pedagógico que se realiza em diferentes
âmbitos da sociedade; preparados para intervir nas diversificadas situações apresentadas
pela realidade educacional brasileira, capazes de pensar, decidir, planejar, acompanhar,
realizar e avaliar atividades educacionais em várias instâncias e níveis e de produzir
conhecimento investigativo sobre a área.
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5- JUSTIFICATIVA DA OFERTA
De acordo com a base legal que regula a formação do pedagogo, é possível
identificar dois principais eixos que apontam para o que vai se revelar no seu contexto
profissional. Tendo como central a atuação no campo do magistério, as ações na área da
gestão educacional aparecem igualmente como atividade a ser desenvolvida por este
profissional.
No contexto atual do campo educacional brasileiro, identificamos diversas
vertentes em que se abrigam atividades que repercutem esses eixos, no âmbito educacional,
entendidos como indissociáveis.
O pedagogo vem atuando tanto no sistema público, quanto na rede privada de
ensino. De modo geral o acesso ao sistema público ocorre por meio de concurso público,
que nos últimos anos tem sido realizado principalmente por sistemas municipais de ensino,
embora os contratos temporários tenham sido utilizados de modo emergencial por algumas
dessas redes.
Esses sistemas recrutam e selecionam pedagogos para atuarem nas funções de
Orientadores Educacionais, Orientadores Pedagógicos, Supervisores Educacionais,
Inspetores de Ensino. É igualmente significativa a atuação desses profissionais como
professores na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Tanto como gestores, quanto como docentes no sistema público, esses profissionais
podem atuar em escolas, hospitais (em Classes Hospitalares), em estabelecimentos
prisionais, escolas em assentamentos rurais, escolas indígenas, escolas especiais, em
comunidades quilombolas, tanto em turmas regulares, quanto em projetos educativos
desenvolvidos pelo poder público.
Ainda no sistema público, o pedagogo atua como professor em escolas de formação
de professores, na modalidade Normal, ainda em funcionamento no Estado do Rio de
Janeiro, assim como gestor nas escolas de formação profissional da Fundação de Apoio à
Escola Técnica – FAETEC. Nas universidades públicas há o Cargo de Técnicos em
Assuntos Educacionais, que igualmente é ocupado por pedagogos.
Ainda no âmbito do Estado, pedagogos têm atuado no setor da justiça, como
técnicos em assuntos judiciários e em demais atividades de assessoramento no âmbito
educacional, também podendo atuar em Museus, Bibliotecas e Centros Culturais.
Na esfera privada, em escolas privadas stricto sensu, a atuação dos pedagogos
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ocorre de modo similar, quando se trata de sua inserção no ensino. Tanto como gestor,
quanto como docente, o pedagogo atua na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e nos cursos de Formação de professores, além de atuar como tutores em
atividades na modalidade de Educação à Distância.
A atuação do pedagogo em empresas tem ocorrido no setor de recursos humanos,
em atividades de recrutamento, seleção e treinamento de outros profissionais, inclusive
com presença desses profissionais em empresas públicas e Agências Reguladoras de
setores econômicos.
No âmbito do denominado terceiro setor, esses profissionais podem atuar em
diversas frentes. São ONGs que atuam na área educacional, associações de caráter
assistencial, organizações que se ocupam do atendimento a pessoas com deficiências, além
de igualmente atuarem como docentes em creches e pré-escolas mantidas por organizações
da sociedade civil.
Não se pode, todavia, deixar de mencionar que o pedagogo é um trabalhador que,
de modo geral, não atua em condições ideais de trabalho. Sua condição de trabalhador
horista, ou ainda em horário parcial, faz com que tenha que acumular mais de um emprego
ou função, não apenas na rede privada de ensino, ou no denominado terceiro setor, mas
também em redes públicas. Nesse caso as condições de precarização do trabalho, e nas
condições de sua formação permanente, se identificam com as condições dos demais
trabalhadores da educação. Soma-se a esse cenário sua condição de pertencimento sindical,
muitas vezes não sendo reconhecido como integrante de sindicatos de professores, poucas
vezes sendo contemplados em suas reivindicações específicas, quando da luta por melhoria
das mencionadas condições de trabalho e formação permanente.
A função da Universidade, nesse caso, é aprofundar sua formação profissional,
trazendo ao debate as relações de trabalho como tema fundamental para compreensão de
sua função social e de sua identidade profissional, fazendo-o reconhecer-se como
profissional da educação, no sentido mais amplo, mas identificando de modo inequívoco,
as especificidades que caracterizam sua atuação como gestor, mas nunca deixando de
tomar como princípio sua inserção como profissional que tem no ensino seu eixo
fundamental de atuação.
Diante desse cenário, justifica-se a oferta do curso e a proposta da FE/UFRJ pela
formação teórica, prática e em pesquisa do pedagogo docente com condições para atuar na
Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na
Educação de Jovens e Adultos, no ensino de disciplinas pedagógicas no âmbito do Curso
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Normal (Ensino Médio) e nas atividades específicas de gestão escolar e não escolar, como
professor, gestor e pesquisador.
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6- PERFIL DO EGRESSO
O egresso do Curso de Pedagogia da FE/UFRJ deverá estar apto a exercer a
docência na Educação Infantil, compreendendo creche e pré-escola; nos anos iniciais do
Ensino Fundamental; nas disciplinas pedagógicas do Curso Normal (modalidade do Ensino
Médio) e na Educação de Jovens e Adultos. Atuará como Gestor de Processos Educativos
em Instituições Escolares e Não Escolares.
Para o exercício dessas atribuições, o egresso do curso de Pedagogia deverá:
 Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir
para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica,
intelectual e social;
 Favorecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino
Fundamental assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização
na idade própria;
 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;
 Aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, incluindo a língua portuguesa e as
linguagens matemática, científica, artística e corporal, de forma interdisciplinar e
adequadas às diferentes fases do desenvolvimento humano, particularmente de
crianças;
 Relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação nos
processos didáticos pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de
informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens
significativas;
 Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família
e a comunidade;
 Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura educativa,
integrativa e propositiva em face de realidades complexas com vista a contribuir
para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais,
religiosas, políticas e outras;
 Participar das gestões das instituições em que atuem enquanto estudantes e
profissionais contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação,
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acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;
 Participar da gestão das instituições em que atuem, planejando, executando,
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais em ambientes
escolares e não escolares;
 Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos entre outros: sobre seus
alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas
experiências não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender em diferentes
meios ambiental / ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre a organização
do trabalho educativo e práticas pedagógicas;
 Utilizar

com

propriedade

instrumentos

próprios

para

a

construção

de

conhecimentos pedagógicos e científicos;
 Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais
que lhe caiba implantar, executar e avaliar e encaminhar o resultado de sua
avaliação às instâncias competentes.
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7- FORMAS DE ACESSO
O acesso ao curso de Pedagogia da FE/UFRJ ocorre através de:
 Concurso de Acesso (SISU/ENEM);
 Transferência Ex officio;
 Editais

institucionais:

Mudança

de

Curso,

Transferência

Externa,

Transferência Externa Especial, Isenção de Concurso de Acesso;
 Programa Estudante Cortesia ou Convênio Internacional.
Transferência Ex-officio – tipo de transferência, normatizada pela Resolução CEG1
04/2000, que ocorre entre instituições públicas de ensino vinculadas a qualquer sistema de
ensino, em qualquer época do ano e independente de vaga, quando se tratar de servidor
público federal civil ou militar, estudante ou seu dependente estudante. A aceitação da
transferência será obrigatória em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício
que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora,
ou para localidade mais próxima.
Mudança de Curso – tipo de acesso aos alunos regularmente matriculados (inscritos
em disciplinas ou com matrícula trancada), que tenham cursado pelos menos (12) créditos
com aproveitamento no Curso de origem e que satisfaçam às demais condições previstas
em edital lançado semestral e/ou anualmente pela Pró-Reitoria de Graduação.
Transferência Externa (Facultativa) – tipo de acesso aos alunos regularmente
matriculados em cursos de graduação no Brasil (inscritos em disciplinas ou com matrícula
trancada), em outras instituições de ensino superior, reconhecidas pelos órgãos
competentes, em conformidade com as condições previstas em edital lançado semestral
e/ou anualmente pela Pró-Reitoria de Graduação.
Transferência Externa Especial – tipo de acesso aos candidatos que tenham
realizado o ENEM e cumpram as demais exigências de edital lançado semestral e/ou
anualmente pela Pró-Reitoria de Graduação.
Reingresso Especial (Isenção de Concurso de Acesso) – tipo de acesso aos
graduados em curso superior de estabelecimentos autorizados pelo MEC e dos
concludentes de curso fundamental das academias e escolas militares, consideradas de
nível superior, com isenção de vestibular, desde que haja vaga, de acordo com as
condições previstas em edital específico lançado pela Pró-Reitoria de Graduação.
1

Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ.
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Programa Estudante Cortesia - matrícula por cortesia, em cursos de graduação, de
funcionários estrangeiros de Missões Diplomáticas, Repartições Consulares de Carreira e
Organismos Internacionais, e de seus dependentes legais, independentemente da existência
de vaga, com a isenção do concurso do vestibular.
Convênio Internacional - instrumento jurídico utilizado pela UFRJ para estabelecer
parcerias, visando a cooperação acadêmica, científica e cultural, possibilitando ao aluno de
graduação cursar disciplinas de sua área no exterior e a alunos estrangeiros beneficiários
desses acordos internacionais serem acolhidos pela UFRJ (países conveniados: Argentina,
Alemanha, Bolívia, Canadá, Colômbia, Chile, Cuba, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos,
França, Inglaterra, Itália, México, Portugal, Romênia, Venezuela). Os convênios
internacionais são de responsabilidade do Setor de Convênios e Relações Internacionais
(SCRI), vinculado ao Gabinete do Reitor. A ele compete, entre outras atividades, a análise
formal da proposta, seu encaminhamento à Assessoria Jurídica (GR) e, em seguida, ao
Conselho Superior de Coordenação Executiva (CSCE), para apreciação e posterior a
assinatura do reitor, caso a deliberação seja favorável. O curso de Pedagogia da FE/UFRJ
tem participado semestralmente de programas filiados ao Convênio Internacional.
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8- ACESSIBILIDADE
Marcos legais
O Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, da Presidência da República, em
seu art. 24, determina que “os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou
modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de
todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida...”. Em seu parágrafo 1o, inciso II, determina ainda que o
estabelecimento de ensino deverá comprovar que “coloca à disposição de professores,
alunos, servidores e empregados portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida
ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em
igualdade de condições com as demais pessoas”.
No caso específico das deficiências sensoriais, a Lei no 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, em seu art. 17, estabelece que “o Poder Público promoverá a eliminação de
barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem
acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência
sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à
informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e
ao lazer”.
No caso específico da surdez destaca-se a publicação, em 2005, da “Lei de Libras”.
O Decreto da Presidência da República nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que
reconhece ser a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) o principal meio pelo qual a pessoa
surda “compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais” e manifesta
sua cultura, determina, em seu artigo 3º, que “a LIBRAS deve ser inserida como disciplina
curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do
magistério”.

A Faculdade de Educação/UFRJ e a acessibilidade

A FE/UFRJ, apesar de estar instalada em um prédio antigo, tombado como
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e que, portanto, não pode sofrer reformas que
modifiquem sua estrutura, tem o compromisso de promover, sempre que necessário,
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adequações, tanto em suas instalações, como nos processos de ensino e trabalho, de modo
a propiciar uma maior integração de estudantes, funcionários, professores e público em
geral, que apresentem deficiências ou mobilidade reduzida.
Assim, para atender a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, o
prédio possui um elevador que dá acesso diretamente às salas da FE/UFRJ e outros
elevadores localizados em alas diferentes do Palácio Universitário. No que se refere aos
banheiros, o campus possui quatro banheiros adaptados a cadeirantes. Caso necessário, a
FE/UFRJ tem o compromisso de alocar as turmas de estudantes com deficiência física que
reduza sua capacidade de locomoção em salas próximas desses banheiros.
A FE/UFRJ possui uma funcionária cega e disponibiliza para o seu trabalho
computador adaptado. As salas são numeradas também em Braille.
A FE/UFRJ já possui, em seu corpo docente, duas professoras surdas que lecionam
a disciplina Educação e Comunicação – LIBRAS. Para atender a essas professoras, a
Faculdade conta com a atuação de intérpretes, sempre que necessário. Em caso do ingresso
de estudantes surdos, a FE/UFRJ tem o compromisso de propiciar, sempre que necessário,
intérprete de língua de sinais / língua portuguesa, de adotar flexibilidade na correção das
provas escritas, valorizando o conteúdo semântico, de estimular o aprendizado da língua
portuguesa, na modalidade escrita e de proporcionar aos professores acesso à literatura e
informações sobre as especificidades linguísticas da pessoa surda, atendendo aos requisitos
legais.
Atendendo ainda o art. 3º da Lei de Libras, o Curso de Pedagogia, possui em sua
grade curricular uma disciplina obrigatória (Educação e Comunicação – LIBRAS), voltada
para a sensibilização dos futuros professores do ensino fundamental acerca das
especificidades linguísticas dos surdos, além da disciplina Educação Especial, também
obrigatória, voltada para a educação de pessoas com deficiência, em uma perspectiva
inclusiva.
No tocante à pesquisa sobre o tema Acessibilidade e Inclusão, a FE/UFRJ possui o
Laboratório de Pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à Diversidade em Educação
(LAPEADE), coordenado pela Profª Drª Mônica Pereira dos Santos. O propósito do
LAPEADE consiste em apoiar e promover a participação e a diversidade em educação nas
dimensões culturais, políticas e práticas das instituições e sistemas educacionais e
contribuir para o desenvolvimento, disseminação e acompanhamento do conhecimento
científico-acadêmico a respeito de inclusão em educação. Nessa direção, constituem seus
objetivos:
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 Criar frentes integradas e transdisciplinares de estudos sobre inclusão em
educação com vistas ao desenvolvimento de pesquisas sobre o tema;
 Gerar, através de estudos, da execução e do acompanhamento de projetos,
diretrizes e pensares a respeito de culturas, políticas e práticas inclusivas em
instituições e sistemas educacionais, com vistas a minimizar e eliminar os
processos de exclusão que neles se verifiquem;
 Disseminar o conhecimento e ações produzidas através de publicações e
eventos acadêmico-científicos.
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9- METODOLOGIA
O processo de ensino e de aprendizagem a ser desenvolvido no contexto do Curso
de Pedagogia da FE/UFRJ estará fundamentado em uma concepção metodológica centrada
em dois eixos relacionais: formação e atuação profissional; teoria e prática.
A formação inicial do pedagogo/docente ocorrerá através do trabalho desenvolvido
no âmbito das disciplinas teóricas e teórico-práticas, dos estágios e práticas de ensino, das
atividades complementares, das atividades de pesquisa e de extensão, sempre em estreita
relação com os espaços de atuação, a partir do seu estudo meticuloso, da sua observação,
da investigação e da prática reflexiva, visando o enfrentamento da difusa relação entre
teoria e prática. Propõe-se que a prática educacional, escolar e não escolar, seja o ponto de
partida e o de chegada, constituindo-se no principal mote do trabalho pedagógico realizado
no curso, do qual emergirão teórica e praticamente as questões a serem problematizadas, os
instrumentos para o seu estudo e elucidação e as ideias para aplicação à própria vida dos
sujeitos envolvidos nesse processo, favorecendo, assim, a unidade teoria-prática.
O trabalho de ensino e de aprendizagem priorizará a articulação entre sujeitos,
instituições, saberes e fazeres em uma perspectiva de diálogo, investigação e
problematização, considerando a linguagem, as culturas, a diversidade e a inclusão.
Assim, as variadas propostas de ensino e de aprendizagem do curso privilegiarão o
trabalho de professores e de alunos em torno dos diversos conhecimentos constitutivos da
Pedagogia e da docência. A abordagem do ensino articulará conhecimento e método, de
modo que os participantes percebam a base epistemológica que sustenta os conceitos da
área e a forma de mediação utilizada como parâmetro para problematização de sua própria
e/ou futura prática de docência. Os textos indicados para as aulas terão como finalidade
fundamentar a argumentação dos alunos para discutir os temas e desenvolver as proposta
encaminhadas. Para a mediação do ensino serão combinadas várias estratégias, dentre as
quais: leituras, debates, exposições, trabalhos em pequenos grupos, registros, atividades de
campo, elaboração de projetos, memorial, portfólio, relatórios, etc.
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10- SISTEMA DE AVALIAÇÃO

10.1- Processo ensino-aprendizagem
A avaliação do processo ensino-aprendizagem no âmbito do Curso de Pedagogia da
FE/UFRJ será contínua e processual, baseada na concepção dialética e na função dialógica,
cuja ênfase reside no favorecimento da análise do percurso de aprendizagem pelo próprio
aluno acompanhada de intervenções dos professores. Para atender esta concepção, serão
propostas atividades no decurso de cada disciplina do curso. O envolvimento e a
participação dos alunos nas atividades propostas para as aulas e a realização de atividades
acadêmicas para avaliação serão considerados, assim como pontualidade e frequência
(mínimo de 75%). No que se refere às atividades acadêmicas para a avaliação, caberá ao
professor apresentar a sua proposta aos alunos, submetendo-as à análise e crítica como
estratégia formativa do pedagogo/docente. Diversas atividades poderão ser realizadas com
este fim, dentre as quais:
 Elaboração de sínteses sobre conceitos trabalhados (mapa conceitual, estudo
dirigido, prova etc.);
 Elaboração de resumos, resenhas e fichamentos;
 Elaboração individual e em pequenos grupos de projetos de ensino, de
intervenção, de análise da realidade, de diagnóstico etc.;
 Construção de materiais didáticos;
 Relatórios;
 Trabalhos bibliográficos e /ou investigativos.
No que se refere ao compromisso individual do aluno, será estimulada a auto
avaliação ao longo e ao final do curso, que incluirá critérios, tais como compromisso,
participação, cumprimento das atividades e busca de aprofundamento. No que se refere ao
trabalho grupal (professor / alunos), serão realizadas análises informais ao longo do curso e
uma avaliação formal da disciplina, individual, ao final do período letivo.
A escala de aferição do aproveitamento do aluno é representada por graus de 0 a 10,
arredondando-se para o valor mais próximo com apenas uma casa decimal. Para ser
aprovado e, consequentemente, obter o crédito na disciplina, o aluno precisa ter o grau
final igual ou superior a 5 (cinco). Este grau exprime, em caráter definitivo, o
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aproveitamento do aluno e é obtido através de provas, trabalhos, exames ou outro elemento
de avaliação estabelecido pelo professor da disciplina.
Para ser aprovado não basta só ter boa nota, é preciso também comparecer às aulas,
pois além do grau final igual ou superior a 5 (cinco), o aluno precisa frequentar, no
mínimo, 75% das aulas ministradas no período. O aluno que não atingir esta frequência
será reprovado, independentemente do grau obtido.

10.2- Currículo do curso

Para desenvolver a avaliação interna desta Proposta Pedagógica, após quatro anos
de sua implementação, a Congregação da FE/UFRJ deverá instituir uma Comissão de
Avaliação Curricular do Curso de Pedagogia (CACCP), constituída pelo NDE (Núcleo
Docente Estruturante) e por representantes dos Departamentos, da COAA (Comissão de
Orientação e Acompanhamento Acadêmico), dos técnicos administrativos e do corpo
discente.
Caberá à CACCP definir, propor e apresentar à Congregação um plano de trabalho
para avaliação do curso que envolva a participação de docentes, discentes, egressos e
funcionários, com caráter de diagnóstico.

10.3- Institucional
O sistema de avaliação de cursos de graduação da UFRJ objetiva mensurar os
pontos positivos e negativos dos cursos, a fim de diagnosticar dificuldades, planejar ações
e propor políticas de atuação mais eficazes por parte da Pró-Reitoria de Graduação.
A avaliação institucional envolverá quatro projetos:
1- “Avaliação de Cursos de Graduação Presencial”, a ser realizado com a
participação dos coordenadores de cursos e do NDE, Núcleo Docente
Estruturante, através de questionário “on-line” desenvolvido pela TIC,
Superintendência de Tecnologia da Informação e da Comunicação.
2- “Avaliação de Disciplinas e de Alunos” que será feita pelos docentes ao final de
cada semestre através do sistema de gerenciamento acadêmico (SIGA).
3- “Avaliação de Disciplinas e de Docentes”, a ser realizada a cada período pelos
alunos, através do sistema de gerenciamento acadêmico (SIGA), com o
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propósito de contribuir para detectar aspectos do desenvolvimento das
disciplinas por meio do planejamento, dos métodos de avaliação e dos aspectos
gerais do docente, assim como uma auto avaliação do aluno para sua postura
durante o período. Com a continuidade, os resultados das aplicações dos
questionários ao final de cada período poderão ainda contribuir para as
avaliações docentes nos processos de progressão.
4- “Cadastramento de Concluintes” que será feito com os alunos concluintes dos
cursos de graduação com o intuito de traçar o seu perfil, conhecer as suas
pretensões e garantir o acompanhamento dos egressos.
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11- ESTRUTURA CURRICULAR
As atividades curriculares do Curso de Pedagogia da FE/UFRJ serão desenvolvidas
a partir de três núcleos estruturantes:
I- Núcleo de estudos básicos
II- Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos
III- Núcleo de estudos integradores
O Núcleo de estudos básicos objetiva promover um estudo acurado e reflexivo do
campo da educação, apoiado em uma sólida formação teórica dos saberes que fazem
interlocução com esse campo e o constituem. De acordo com o artigo 6°, inciso I, alíneas
(a até l) das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia, esse núcleo
trabalhará:
a) Aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes áreas do
conhecimento, com pertinência ao campo da Pedagogia, que contribuam para o
desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade.
b) Aplicação de princípios da gestão democrática em espaços educativos escolares
e não escolares.
c) Observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de processos
educativos e de experiências educacionais em ambientes escolares e não escolares.
d) Utilização de conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em situações
de aprendizagem.
e) Aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos de processos de
desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física,
cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial.
f) Realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes
segmentos da sociedade, relativamente à educação, sendo capaz de identificar
diferentes formas e interesses, de captar contradições e de considerá-las nos
planos pedagógico e de ensino-aprendizagem, no planejamento e na realização de
atividades educativas.
g) Planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o contexto
histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, particularmente no que
diz respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do ensino fundamental e à
formação de professores e profissionais na área de serviço e apoio escolar.

27

h) Estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de processos de
organização do trabalho docente.
i) Decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por
crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos
de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e
Geografia, Artes, Educação Física.
j) Estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, cidadania,
sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea.
k) Atenção às questões atinentes à ética, à estética, à ludicidade, no contexto do
exercício profissional, em ambientes escolares e não escolares, articulando o saber
acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa.
l) Estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização da
educação nacional.
O Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos objetiva proporcionar
o conhecimento mais acurado de algumas das muitas áreas alcançadas pela Pedagogia.
Segundo o Parecer CNE/CP 5/2005 “o projeto pedagógico de cada instituição deverá
circunscrever áreas ou modalidades de ensino que proporcionem aprofundamento de
estudos, sempre a partir da formação comum da docência na Educação Básica e com
objetivos próprios do Curso de Pedagogia. Consequentemente, dependendo das
necessidades e interesses locais e regionais, neste curso, poderão ser, especialmente,
aprofundadas questões que devem estar presentes na formação de todos os educadores,
relativas, entre outras, a educação de pessoas jovens e adultas, educação étnico-racial;
educação indígena; educação nos remanescentes de quilombos; educação do campo;
educação hospitalar; educação prisional; educação comunitária ou popular. O
aprofundamento em uma dessas áreas ou modalidades de ensino específico será
comprovado, para os devidos fins, pelo histórico escolar do egresso, não configurando de
forma alguma uma habilitação. (grifo nosso).
Esse extrato do parecer foi grifado para assinalar que áreas de aprofundamento
foram selecionadas para serem trabalhadas em nosso curso. Vale ressaltar que não estamos
considerando como área de aprofundamento as “antigas habilitações,” em um processo
simples de dicotomização entre núcleo básico, visto como o locus da fundamentação, e
aprofundamento como locus de “habilitações”. Assumimos como princípio político
pedagógico que é básico do Curso de Pedagogia o princípio da indissociabilidade da
docência que implicaria em docência da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
28

Fundamental, a gestão dos processos educativos e a pesquisa no campo da educação.
Assim, o aprofundamento será realizado nos campos em que temos condições de
efetivamente construir uma formação para o público-alvo do Curso. Desse modo, optamos
por oferecer o núcleo de aprofundamento nos saberes nos quais já temos uma tradição de
trabalho coletivo e de produção de conhecimento, como é o caso da docência nas
disciplinas pedagógicas do ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos.
Com base nessa orientação, propomos o aprofundamento de estudo de duas formas:
(1) um aprofundamento pleno, implicando na exigência formal de cursar disciplina(s)
obrigatória(s) de aprofundamento e, também, realizar prática de ensino e estágio
supervisionado específico desse campo e (2) um aprofundamento não pleno, apenas em
nível de disciplinas, sem a realização da prática de ensino e estágio supervisionado.
O aprofundamento pleno envolverá a formação para:
 Docência nas disciplinas pedagógicas do ensino médio (Curso Normal);
 Docência e gestão de Educação de Jovens e Adultos.
O aprofundamento não pleno envolverá a formação para trabalhar com:
 Educação popular e movimentos sociais (disciplina EDF 609 – Educação
Popular e Movimentos Sociais);
 Educação ambiental (disciplina EDF 600 – Educação Ambiental);
 Estudantes surdos (disciplinas EDD 636 – Educação e Comunicação II:
Libras e EDF 002 – Inclusão em Educação);
 Relações étnico-raciais e ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana (disciplinas EDW 004 – Educação e Etnia e EDW 606 –
Multiculturalismo e Educação).
No primeiro caso, o aprofundamento será apostilado no verso do diploma,
respeitando a exigência de não configurar uma habilitação. No segundo, não haverá o
apostilamento no Diploma e apenas o registro no Histórico Escolar, conforme estipulado
no extrato do parecer supracitado.
O Núcleo de Estudos Integradores

abarca as atividades

acadêmicas

complementares. Através de diferentes possibilidades acadêmicas, os estudantes têm a
oportunidade de:
a) participação em seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação
científica, monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição;
b) participação em atividades práticas, de modo a desenvolver vivências nas mais
diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificações de
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estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos;
c) atividades de comunicação e expressão cultural.
Para o desenvolvimento do núcleo de estudos integradores, o aluno deverá cumprir,
no mínimo, 100 horas de atividades acadêmicas complementares (atividades teóricopráticas de aprofundamento) relativas à participação em seminários e estudos curriculares,
monitoria, extensão, projetos de iniciação científica e/ou de iniciação à docência.
O(a)

aluno(a)

registrará

o

desenvolvimento

das

atividades

acadêmicas

complementares através de um relatório (memorial) aonde irá: (a) comprovar sua
participação em atividades práticas de monitoria e/ou iniciação científica e/ou extensão
e/ou participação em eventos científicos, culturais ou artísticos, (b) refletir sobre essa
prática vivenciada nessas atividades, realizando um memorial de sua trajetória no Curso de
Pedagogia. Esse relatório/memorial será elaborado ao longo do curso e submetido à
Coordenação do Curso que o avaliará através da COAA – Comissão de Orientação
Acadêmica ao Estudante.
Como consequência da ampliação e da concomitância das áreas que caracterizam a
presente proposta, o tempo de integralização do currículo foi ampliado para quatro anos e
meio, no curso dos turnos matutino e vespertino e de cinco, no curso do turno noturno,
com base em dois motivos:
1- A preservação de uma carga horária semestral “factível”, sem excesso de
disciplinas e compatível com a criação de um novo turno;
2- A manutenção da qualidade da trajetória educacional, com a garantia de tempo
suficiente para dedicação aos estudos.
Este currículo garante também maior flexibilidade ao curso, pois não prevê prérequisitos permitindo assim que os alunos se insiram no sistema de créditos de maneira
efetiva. Procuramos também cuidar para que a lógica organizacional das disciplinas
permita que o remanejamento dos alunos que desejarem se transferir para o novo currículo
possa se dar de forma eficiente.
Assim, para atender as exigências dos três núcleos, os estudantes que ingressaram
nos períodos 2008/1 a 2015/1 deverão cursar:
a) 189 créditos e 3.210 horas de atividades acadêmicas obrigatórias (Disciplinas
relacionadas aos três núcleos, Estágios e Monografia);
b) 09 créditos e 135 horas de atividades acadêmicas optativas (Disciplinas
relacionadas aos núcleos II e III);
c) 04 créditos e 90 horas de atividades acadêmicas de livre escolha (Disciplinas
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cursadas em outras Unidades de Ensino da UFRJ).
Desse modo, o Curso terá 202 créditos e a duração de 3.435 horas de efetivo
trabalho acadêmico, distribuídas da seguinte forma:
 2.280 horas dedicadas às atividades formativas oferecidas por 39
disciplinas obrigatórias;
 135 horas dedicadas às atividades formativas oferecidas por, no mínimo,
três disciplinas complementares de escolha condicionada;
 90 horas dedicadas às atividades formativas oferecidas por, no mínimo,
duas disciplinas complementares de livre escolha;
 800 horas de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado;
 100 horas de Atividades Acadêmicas Complementares;
 30 horas de Orientação de Monografia.
O registro de créditos no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica considerará o
seguinte:

Item do currículo
Disciplinas obrigatórias
Requisitos curriculares
Suplementares (Estágios e
Orientação de
Monografia)
Disciplinas
Complementares de
escolha restrita
Disciplinas
complementares de
escolha condicionada
Disciplinas
complementares de Livre
Escolha
Total

Créditos
148.0
41.0

Número de horas
2.280
930

0

0

9.0

135

4.0

90

202.0

3.435

Para atender as exigências dos três núcleos articuladas as de extensão, de acordo
com a Resolução CEG 2/2013, os estudantes que ingressarem a partir de 2015/2 deverão
cursar:
a) 169 créditos e 3.125 horas de atividades acadêmicas obrigatórias (Disciplinas
relacionadas aos três núcleos, Estágios e Monografia);
b) 06 créditos e 90 horas de atividades acadêmicas optativas (Disciplinas
relacionadas ao núcleo II);
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c) 02 créditos e 100 horas de atividades acadêmicas complementares (Atividades
relacionadas ao núcleo III)
d) 09 créditos e 375 horas de disciplinas complementares de escolha restrita
(Atividade de Extensão)
Desse modo, o Curso terá 186 créditos e a duração de 3.690 horas de efetivo
trabalho acadêmico, distribuídas da seguinte forma:
 2.280 horas dedicadas às atividades formativas oferecidas por 39
disciplinas obrigatórias;
 90 horas dedicadas às atividades formativas oferecidas por, no mínimo,
duas disciplinas complementares de escolha condicionada;
 800 horas de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado;
 100 horas de Atividades Acadêmicas Complementares;
 45 horas de Orientação de Monografia.
 375 horas de atividades de extensão
 O registro de créditos no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
considerará o seguinte:
Item do currículo
Disciplinas obrigatórias
Requisitos curriculares
Suplementares (Estágios e
Orientação de
Monografia)
Disciplinas
Complementares de
escolha restrita
Disciplinas
complementares de
escolha condicionada
Disciplinas
complementares de Livre
Escolha
Total

Créditos
148.0
23.0

Número de horas
2.280
945

9.0

375

6.0

90

0

0

186.0

3.690
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12- ESTÁGIO CURRICULAR
O Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório no Curso de Pedagogia da
FE/UFRJ, devendo ser realizado do 5º ao 9º período. Ele envolve as cinco ênfases
formativas do curso:
1- Docência na Educação Infantil
2- Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
3- Docência nas Disciplinas Pedagógicas do Curso Normal (modalidade do
Ensino Médio)
4- Docência na Educação de Jovens e Adultos
5- Gestão de Processos Educacionais
A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado mais a Prática de Ensino
totalizam 800 horas2, distribuídas da seguinte forma:
 100h de Estágio Supervisionado realizado em uma das escolas/instituições
parceiras, sob a supervisão do professor da Escola e acompanhamento do
professor da Universidade, referente a cada uma das ênfases, totalizando
500 horas.
 60h de Prática de Ensino realizada na Universidade, sob a orientação do
professor da Universidade, referente a cada uma das ênfases, totalizando
300 horas.
O Estágio Curricular Supervisionado e a Prática correspondente ocorrem no mesmo
período acadêmico, conforme discriminação a seguir:
5º período

EDWU 21

6º período

EDWU 24

7º período

EDWU 11

8º período

EDWU 01

9º período

EDWU 25

2

Prática de Ensino Magistério
de Disciplinas Pedagógicas no
Ensino Médio
Prática em Política e
Administração Educacional
Prática de Ensino em Educação
Infantil
Prática de Ensino Séries
Iniciais do Ensino Fundamental
Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado em Educação
de Jovens e Adultos

100 horas de
Estágio

60 horas de Prática

100 horas de
Estágio
100 horas de
Estágio
100 horas de
Estágio
100 horas de
Estágio

60 horas de Prática
60 horas de Prática
60 horas de Prática
60 horas de Prática

500 horas a mais do que o previsto pelas Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia aprovadas em
2006.
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Para garantir a supervisão dos Estágios e a fidedignidade dos documentos
comprobatórios, a Faculdade de Educação conta com uma Coordenação de Estágio, que é
responsável por formular ações de integração entre as práticas de ensino e os campos de
estágio, no intuito de auxiliar na formação crítica do (a) licenciando (a) contribuindo para
torná-lo (a) um (a) futuro (a) profissional capaz de aliar os diversos saberes docentes
necessários à atuação profissional. É também responsável por promover ações de parceria
e troca de saberes entre a universidade e as diversas instituições de ensino que são
parceiras na formação congregando seus atores principais (professores e alunos tanto da
universidade quanto das escolas). Além disso, tem como atribuições regimentais:
a) Formalizar o encaminhamento dos alunos para os campos de estágios;
b) Assinar os Termos de Compromisso de Estágio;
c) Acompanhar a execução e a administração da programação de Estágio do curso;
d) Esclarecer o aluno sobre as exigências e os critérios para a realização dos
estágios;
e) Identificar e avaliar novas demandas institucionais para a realização de estágios;
f) Estabelecer contato com as instituições ou campos de estágio, avaliando a
programação e o interesse no oferecimento de vagas para estágio, encaminhando-as,
quando for o caso, à DAE/PR-1 (UFRJ);
g) Organizar e catalogar a documentação do estágio para consulta e pesquisa;
h) Indicar, anualmente à DAE/PR-1 (UFRJ), pelo menos 5 (cinco) docentes para
dar parecer às propostas de convênio de estágios relacionados ao(s) curso(s) de graduação.
Os formulários de estágio são:
 Carta de Apresentação
 Folha de Presença
 Protocolo e Certificação de Estágio
 Termo de Compromisso com Declaração de Estágio
 Certificado de Estágio
O Programa de Estágio da FE/UFRJ, entendido como o conjunto de Normas e
Critérios usados nas atividades de Estágio dos alunos de um Curso, é parte integrante do
Projeto Pedagógico dos Cursos oferecidos pela FE/UFRJ, tanto a Licenciatura em
Pedagogia, de responsabilidade exclusiva da FE, quantos outros que são desenvolvidos
pela FE, em corresponsabilidade com as diversas unidades parceiras.
Os Estágios Curriculares Obrigatórios e Não Obrigatórios realizados no âmbito da
FE/UFRJ são regidos pela Lei Federal 11.788/2008 e pela Resolução CEG/UFRJ 12/2008.
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São previstos estágios de natureza obrigatória e não obrigatória, conforme descritas a
seguir.

A- Do Estágio Obrigatório:
São obrigatórios os estágios curriculares que compõem a grade dos cursos de
Licenciatura, que no caso do Curso de Pedagogia envolve cinco estágios, conforme
especificado acima.
Os estágios obrigatórios de formação pedagógica do(a) Licenciando(a) são
realizados, preferencialmente, em Escolas ou Instituições que possuem atividades
educacionais na Rede Pública Municipal, Estadual e Federal do Rio de Janeiro com os
quais a FE/UFRJ mantém convênios e projetos de parceria. São também consideradas
atividades de estágio aquelas realizadas em espaços não-formais de educação, desde que
relacionadas aos processos vivenciados no conjunto dos estágios. A Licenciatura em
Pedagogia inclui, ainda, estágio obrigatório em instâncias de gestão e administração de
sistemas educacionais.
Para que os estágios sejam considerados válidos perante a legislação, e como tal,
reconhecidos pela FE/UFRJ, para os efeitos formativos a que se propõem, um Termo de
Convênio de Estágio deverá ser previamente assinado entre as partes. Além disso, as
partes envolvidas deverão celebrar um Termo de Compromisso, assinado pelos envolvidos
para dar início às atividades de Estágio, além de Seguro de Acidentes, pago pela UFRJ,
conforme previsto pela legislação em vigor.
Os contextos específicos para a realização do estágio são as unidades escolares de
Educação Básica, e no caso da Licenciatura em Pedagogia, também as instâncias de gestão
e de administração de sistemas educacionais. Por força da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (9.394/96), o estágio supervisionado deve ser realizado em, no mínimo, 300
(trezentas) horas, ou conforme mudança curricular oriunda da implementação das
Resoluções CNE/CP Nº 1, de 18 de Fevereiro de 2002 e RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de
19 de Fevereiro de 2002. Ao longo dessas horas, é importante assegurar que cada
licenciando possa envolver-se, criar vínculos com o campo de estágio, de forma que esse
período seja um tempo denso e contínuo. É preciso que o licenciando acompanhe a vida de
uma ou mais turmas, de acordo com o calendário escolar, e que vivencie o maior número
de experiências possíveis dentre aquelas que se desenvolvem no espaço da escola e de
instituições que desenvolvem atividades educacionais. Deve ser assegurado ao licenciando
ações que envolvam observação das atividades da instituição, co-participação e regência de
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turmas. Ao realizar a docência, ele deve trabalhar com turmas que já conhece. Recomendase que haja pelo menos uma instituição básica e permanente ao longo do processo, e que se
busque a diversificação dos espaços sem prejuízo desse aprofundamento.
Durante o estágio, ao conhecer situações de trabalho concretas, os licenciandos se
apropriam do conhecimento educacional constituído e constituinte das práticas
pedagógicas e de formação profissional. Nesse momento, buscamos o desenvolvimento de
práticas que contribuam para a formação de um professor e profissional da educação capaz
tanto de enfrentar os desafios da profissão quanto de produzir soluções criativas para o
aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem e gestão de sistemas escolares, no
caso do Curso de Licenciatura em Pedagogia, a fim de garantir a superação de situações de
fracasso escolar.
As situações escolares vivenciadas durante o estágio devem compreender não só o
cotidiano das salas de aulas, mas todo um conjunto de outros aspectos da vida escolar, tais
como: elaboração de projetos pedagógicos, realização de matrículas, organização das
turmas, do tempo e dos espaços escolares, realização de campanhas educativas e de
projetos culturais e comunitários, planejamento de festas, comemorações, jogos e
competições desportivas, participação em reuniões de professores, de pais e da
comunidade em geral, assim como em atividades relacionadas aos processos de
organização dos alunos, professores e demais funcionários em ações de afirmação da
cidadania e de mobilização social. Todas essas atividades visam a ampliar a concepção de
estágio para além da oportunidade de “praticar o ensino” apenas na sala de aula.
No caso do Curso de Pedagogia, além das atividades já mencionadas, deve ser
assegurado ao licenciando matriculado na Disciplina de Prática e Estágio Supervisionado
em Gestão de Processos Educacionais o acesso a espaços institucionais de gestão e
administração de sistemas educacionais.
O Estágio Curricular Obrigatório é supervisionado pelos professores responsáveis
pela Prática de Ensino e Estágio Supervisionado e Prática e Estágio Supervisionado em
Gestão de Processos Educacionais (Curso de Pedagogia) da Faculdade de Educação que,
além de uma carga horária específica para estudo e reflexão com os alunos sobre as
questões relacionadas ao ensino de sua disciplina, possuem um tempo para reuniões de
supervisão das atividades de estágio com os licenciandos e com as equipes de professores
das unidades escolares. Esses profissionais desempenham um papel estratégico na
articulação entre o que está sendo objeto de ensino e discussão na universidade e as
práticas pedagógicas desenvolvidas em instituições que desenvolvam atividades escolares.
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A supervisão assume, assim, o sentido de mediação entre as duas instâncias de formação,
criando possibilidades para a realização de um estágio no qual teoria e prática não se
separam. Além disso, essa mediação poderá suscitar iniciativas de inovação na escola,
abrir canais para a expressão de suas demandas de formação continuada, possibilitando
uma constante atualização do ensino e das práticas realizadas na universidade. Cabe ao
professor supervisor estar presente nas atividades de regência dos licenciandos, após o
desenvolvimento de atividades previstas de observação e coparticipação.
Para comprovação dos requisitos de cumprimento do estágio obrigatório, são
necessários a apresentação de relatórios de estágio (ou outro material escrito acerca das
atividades de estágio, conforme estabelecido pelo(a) Professor(a) Supervisor(a) de
Estágio/Prática de Ensino) para serem avaliados e a entrega dos Termos de Compromisso
de Estágio Supervisionado à Coordenação de Estágios da Faculdade de Educação,
assinados pelo(a) aluno(a)-licenciando(a), a Instituição Cedente e o(a) Professor(a)
Supervisor(a), representante da Unidade Concedente.
A responsabilidade pela avaliação do estágio curricular obrigatório é do professor
de prática de ensino e, no caso específico da disciplina de Prática e Estágio
Supervisionado em Gestão de Processos Educacionais do Curso de Pedagogia, do
professor responsável por esta. Além disso, a Faculdade de Educação da UFRJ considera
as escolas e os professores da Educação Básica seus verdadeiros parceiros na tarefa de
formar novos docentes, críticos e preparados para enfrentar a realidade educacional
brasileira. Nessa parceria, nossos licenciandos – na condição de estagiários – podem
dinamizar e enriquecer o trabalho escolar, realizando pontes entre a produção acadêmica e
os saberes gerados na própria prática educativa cotidiana. Os professores da Escola Básica,
por sua vez, ao receberem nossos licenciandos, têm a oportunidade de refletir sobre seu
próprio trabalho docente, vendo-se frente à situação em que suas práticas pedagógicas
constituem fonte de experiências significativas para a formação de novos professores,
sendo igualmente nossos parceiros nas tarefas de avaliação e orientação das atividades dos
licenciandos.
As reflexões advindas dessa parceria são objeto de avaliação de todo o trabalho
realizado. Assim, espera-se que as instituições escolares possam, na medida do possível,
oferecer subsídios para que nossos licenciandos possam ser avaliados em todas as etapas e
nas diversas atividades docentes nas quais se envolvem.
Para o desenvolvimento desse trabalho, os professores regentes das turmas e
coordenadores pedagógicos nas escolas também são convidados a participar do processo
37

de orientação dos estagiários. Essa orientação pressupõe o estabelecimento de um acordo
em que escola e universidade se comprometem a trabalhar em conjunto pela formação dos
professores e pela melhoria do ensino na instituição escolar. Isso implica uma abertura para
o diálogo e a ação nos momentos de planejamento, execução e avaliação do trabalho como
um todo.

B- Do Estágio não obrigatório:
Os estágios curriculares não obrigatórios são de responsabilidade e escolha do(a)
aluno(a), devendo ser assinados e acompanhados pela Coordenação de Estágios, devendo,
ainda, ter relação com a formação profissional do(a) aluno(a)-licenciando(a). O Estágio
não obrigatório não contará carga horária para efeito de complementação de horas do
estágio curricular obrigatório, devendo as partes envolvidas estarem de acordo com a
Legislação em vigor (Lei 11.788/2008 e Resolução CEG 12/2008).
Para que estes estágios sejam considerados válidos perante a legislação, e como tal,
reconhecidos pela FE/UFRJ, para os efeitos formativos a que se propõem, um Termo de
Convênio deverá ser previamente assinado entre as partes.

Além disso, as partes

envolvidas deverão celebrar um Termo de Compromisso de Estágio, além de Seguro de
Acidentes, a cargo da Empresa/Instituição, conforme previsto pela legislação em vigor.
O Estágio Não Obrigatório é supervisionado pela Comissão da Coordenação de
Estágios da Faculdade de Educação, que assume a função de mediar o cumprimento das
normas e atividades de estágio desenvolvidas pelo estagiário, estabelecidas pelos termos de
compromisso e convênio de estágio, efetivamente criando-se formas de interação entre
teoria e prática. Assim como no Estágio Curricular Obrigatório, esta mediação poderá
constituir-se em inovações no campo de estágio, abrindo caminhos para que novas
demandas de formação continuada sejam criadas, fornecendo instrumentos para uma
atualização de práticas na Universidade.
O estágio não obrigatório deverá ser avaliado in loco pelo supervisor de estágio da
instituição/empresa/órgão público ou privado em que este é desenvolvido.

Um

comprovante da realização do mesmo deverá ser entregue à Coordenação de Estágios para
fins de arquivo e controle.
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13- TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO: MONOGRAFIA
Para integralizar a proposta curricular do Curso de Pedagogia da FE/UFRJ, o
estudante deverá elaborar uma monografia sob a orientação de um dos membros do corpo
docente da Instituição, e submetê-la, em defesa pública, ao exame de uma Banca
Avaliadora constituída por três professores, incluindo o Orientador, que presidirá a Sessão.
A iniciação à pesquisa (articulada à docência, à extensão e à gestão) atravessa a
formação oferecida pelo curso, seja através de disciplinas com esse fim, seja através da
relação entre a Graduação e a Pós-Graduação. A FE/UFRJ propicia aos seus alunos uma
ambiência de pesquisa através dos vários Laboratórios, Núcleos e Grupos de Pesquisa que
reúne. Essa ambiência se manifesta através das Bolsas de Iniciação Científica, das Jornadas
de Iniciação Científica realizadas pela instituição, assim como através do Seminário Anísio
Teixeira, um espaço semanal de socialização de pesquisas, realizado pelo Programa de Pós
Graduação em Educação.
Até o final do curso, quando o estudante apresentará a sua monografia, ele terá
aproveitado essas oportunidades, assim como terá cursado algumas disciplinas com a
finalidade de contribuir para o seu desenvolvimento investigativo:

1º período

EDF 417

5º período

EDF 244

EDF 608
7º período
EDW 480
8º período
9º período (M/V) EDWK 02
10º período (N)

Introdução ao
Pensamento Científico
em Educação
Metodologia da Pesquisa
em Educação
Pesquisa em Educação
Monografia
Orientação de Monografia

4 créditos e 60 horas

4 créditos e 60 horas
4 créditos e 60 horas
4 créditos e 60 horas
1 crédito e 30 horas
(Currículo de 2008 a
2015/1)
1 crédito e 45 horas
(Currículo de 2015/2 em
diante)

A disciplina EDW 480 - Monografia - tem o propósito de desenvolver com a turma
um Seminário de Monografia, onde cada aluno inscrito submete o seu projeto aos seus
pares e ao professor. Para atender as exigências da disciplina, o aluno deverá ter o seu
projeto aprovado e o orientador definido, com formalização através de Termo de
Compromisso apresentado à Coordenação do Curso.
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Em Orientação de Monografia (EDWK 02), o aluno tem o prazo de, no mínimo,
um, e, no máximo, dois períodos para encontros sistemáticos com o orientador, em
horários definidos por ambas as partes. A orientação finaliza com a defesa pública,
presidida pelo Orientador, sendo formalizada através de Ata de Defesa e preenchimento de
um formulário denominado RCS - Requisito Curricular Suplementar para lançamento do
grau.
A proposta de elaboração de Monografia como Trabalho de Conclusão de Curso se
justifica como meio de favorecer a síntese integradora sobre o que é a Pedagogia e quem é
o Pedagogo, a partir dos estudos teóricos e práticos desenvolvidos através dos três Núcleos
Estruturantes do Currículo. Através desse trabalho final, o estudante poderá evidenciar a
realização de:
a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações
institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras;
b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e
processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade
brasileira;
c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar propostas
educacionais.
DIRETRIZES PARA DEFESA DE MONOGRAFIA3

01- A conclusão da disciplina EDW480 Monografia será condição para a inscrição em
EDWK02 Orientação de Monografia.
02- A inscrição em EDWK02 Orientação de Monografia será direta pela Coordenação
do curso, mediante pré-inscrição do interessado em período próprio. O recurso para
pré-inscrição será o preenchimento de um formulário on line – ferramenta Google
Docs, com anexo de dois termos de compromisso, um firmado com o professor
orientador e outro referente à conclusão no prazo mínimo de um período e máximo
de dois períodos acadêmicos.
03- Os dados dos termos de compromisso serão inseridos pela Coordenação de
Pedagogia em planilha Excel para registro e acompanhamento de fluxo.

3

Atualização do PPC em 2014: Diretrizes aprovadas pela COAA – Comissão de Orientação e
Acompanhamento Acadêmico, em dezembro de 2014.
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04- Os professores orientadores serão professores vinculados à Faculdade de
Educação, que assumirão, no máximo, cinco orientações em andamento.
05- A defesa pública da monografia poderá acontecer em qualquer mês do período
acadêmico. Para a sua realização, o professor orientador deverá compor uma Banca
Examinadora constituída de três membros, sendo um deles o próprio professor
orientador. Um dos membros poderá, por opção do professor orientador, não
pertencer ao quadro docente da UFRJ, desde que possua, no mínimo, o título
conferido pelo Mestrado e apresente, em sua formação e trajetória profissional,
relação com o tema da monografia.
06- A data da defesa deverá ser marcada na Coordenação do curso, com antecedência
de duas semanas, quando serão fornecidos os documentos necessários: Ata, RCS e
Declarações.
07- Após a marcação da defesa na Coordenação, esta providenciará a sua divulgação
no mural do curso, utilizando-se de formulário próprio com dados de identificação
e resumo.
08- Após a defesa, o aluno ou o seu professor orientador deverão entregar, na
Coordenação, a Ata, o RCS e um cd com a versão digitalizada do trabalho. Em caso
de indicação de alterações pela Banca, o candidato terá 30 dias para desenvolvê-las
e apresentar a versão final com carta de encaminhamento pelo professor orientador.
09- Os trabalhos recomendados pela Banca Examinadora poderão ser transformados
em artigo para publicação na revista eletrônica do curso, em processo de criação.
10- Semestralmente a revista eletrônica do curso divulgará a relação de monografias
defendidas no período.
11- Os casos não contemplados nestas diretrizes serão analisados e definidos pela
COAA.

41

14- EXTENSÃO4
O Curso de Pedagogia da FE/UFRJ não vinha creditando, em sua estrutura
curricular, as atividades de extensão realizadas pelos alunos extensionistas - seja por meio
de Disciplinas, Requisitos Curriculares Suplementares (RCS), ou pela participação em
Programas e Projetos de Extensão, apesar dessas atividades integrarem o universo
formativo do Curso. Com o objetivo de cumprir a meta 23 do Plano Nacional de Educação
(PNE), que indica a reserva mínima de dez por cento do total de créditos para a graduação
no ensino superior para os estudantes em atividades de extensão (Lei Federal
10.172/2001), referendada pela Meta 12.7 do novo PNE (2011-2020), e em conformidade
com o que dispõe a Resolução CEG N. 2/2013, que regulamenta os registros de atividades
de extensão para estudantes de graduação, foi formada, e posteriormente aprovada, na
Congregação da FE/UFRJ do dia 27/08/2013, uma Comissão com o propósito de avaliar o
currículo do curso e propor os devidos ajustes curriculares, buscando amparo legal para
atendimento às exigências elaboradas através da resolução CEG N. 2/2013.
Nessa direção, a atualização deste PPC em 2015 incorpora a proposta aprovada que
consiste na efetiva articulação entre ensino, extensão e pesquisa para fortalecer o processo
de formação de pedagogos docentes e a disseminação do conhecimento e da cultura. Para
tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos para os licenciandos do Curso:
1- Reconhecer as atividades de extensão como integrantes do Projeto Pedagógico
do curso de Pedagogia e parte constitutiva da formação acadêmica do pedagogo
docente;
2- Participar de um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e
político voltado para a interação transformadora entre Universidade e outros
setores da Sociedade;
3- Inserir-se em Programas, Projetos, Cursos ou Eventos de caráter extensionista,
envolvendo-se na sua análise, proposição, implementação e avaliação.
Quanto à correlação entre teoria e prática, propomos um curso que não dissocia
teoria e prática e que, ao contrário, compreende que a formação em educação se alcança
pela articulação entre essas dimensões. A presença de disciplinas que preparam os alunos
para experiências investigativas relaciona-se com a intenção de formar um profissional
autônomo e crítico, capaz de analisar a realidade e buscar investigativamente as soluções
4

Atualização do PPC em 2015.
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em seu campo de trabalho, enfrentando os desafios da educação brasileira. O
reconhecimento das atividades de extensão como componente curricular do curso
corroborará para a afirmação dessa relação, uma vez que a participação em programas,
projetos, cursos ou eventos requererá a articulação entre essas duas dimensões da base de
conhecimento profissional.
Conforme previsto na Resolução CEG Nº 02/2013, as ações de extensão que serão
consideradas para fins de creditação curricular serão programa, projeto, curso e evento, as
quais são classificadas, pelo FORPROEX (Fórum da Pró-Reitoria de Extensão) como:
PROGRAMA - um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão,
preferencialmente de caráter multidisciplinar e integrado a atividades de pesquisa e de
ensino, com caráter orgânico-institucional, integração no território, clareza de diretrizes e
orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo prazo.
PROJETO - ação processual e contínua, de caráter educativo, social, cultural,
científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado, registrado
preferencialmente vinculado a um Programa ou como projeto isolado.
CURSO DE EXTENSÃO - ação pedagógica de caráter teórico e/ou prático,
presencial ou à distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária
mínima de 8 horas, e critérios de avaliação definidos.
EVENTO - ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com
clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e
tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade.
Sendo a participação do estudante creditada da seguinte forma:
Art. 3o – A participação do estudante em atividades de extensão poderá se dar nos
formatos definidos abaixo:
I- Em programas e projetos de extensão, coordenados por docentes ou técnicos da
carreira de nível superior na UFRJ. O estudante poderá ter participação como bolsista ou
sem bolsa;
II- Em cursos de extensão, a participação discente se dá na organização destes ou
ministrando palestras;
III- Em eventos na organização e realização.
As ações de extensão devem ser cadastradas pelos respectivos coordenadores no
Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj) - Sistema do Ministério da
Educação adotado pela PR-5 desde janeiro de 2012 – aprovadas pela Colenda Congregação
da FE/UFRJ e submetidas a aprovação da PR-5 (Pró-Reitoria de Extensão).
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A carga horária de extensão conforme dispõe a Resolução CEG 2/2013 deve
corresponder a 10% da carga horária total do currículo do curso. Para cumprir esta
exigência, reajustamos o currículo da seguinte forma5:
a) Primeiro acrescentamos à carga horária total do currículo vigente – 3.435 horas
– 15 horas para a Orientação de Monografia, que passou de 30h para 45h. Com
este acréscimo, o currículo ficou com 3.450 horas.
b) Segundo, subtraímos 90 horas de Livre Escolha e 45 horas de atividades
acadêmicas optativas, totalizando 135 horas a serem diminuídas do currículo,
que ficou com 3.315 horas.
c) A essa carga horária (3.315h) acrescentamos 375 horas para Extensão,
totalizando 3.690horas.
Considerando as alterações propostas, as novas condições para a colação de grau do
Curso de Pedagogia para os alunos ingressantes a partir de 2015/2 serão:
 Disciplinas Obrigatórias: 2.280h/148 cr.
 Práticas de Ensino e Estágio Supervisionados (RCS): 800h/20cr.
 Atividades Acadêmicas Complementares (RCS): 100h/2 cr.
 Orientação de Monografia (RCS): 45h/1 cr.
 Atividades Acadêmicas Optativas (Escolha Condicionada): 90h/6 cr.
 Atividades Acadêmicas Optativas - Grupo Extensão (Escolha Restrita): 375h/9 cr.

TOTAL: 3.690 horas / 186 créditos
Estes totais refletem um acréscimo de 255 horas e diminuição de 16 créditos.
As atividades de extensão serão registradas no Histórico Escolar do aluno com base
nos dados do quadro a seguir, constante no Sistema Integrado de Gerenciamento
Acadêmico:
Código
EDWZ01
EDWZ02
EDWZ03
EDWZ04
EDWZ21
EDWZ22
EDWZ23
EDWZ24
EDWZ41
EDWZ42
EDWZ43
EDWZ44

5

Nome
Curso de Extensão I
Curso de Extensão II
Curso de Extensão III
Curso de Extensão IV
Evento de Extensão I
Evento de Extensão II
Evento de Extensão III
Evento de Extensão IV
Proj e Programas Extensão I
Proj e Programas Extensão II
Proj e Programas Extensão III
Proj e Programas Extensão IV

Créditos

CHG

1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0

30
45
60
90
30
45
60
90
90
90
180
180

O processo de reajuste do currículo para garantir a creditação da carga horária de extensão incluiu outros
ajustes, como: ampliação da carga horária de orientação de monografia.
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Para garantir a exequibilidade desta proposta, foram definidas as seguintes
atribuições:

Coordenação de

a) Encaminhar, em parceria com a Coordenação de Extensão,

Pedagogia /

junto à PR-5 e ao CEG o processo de ajustes no Projeto

Núcleo Docente

Pedagógico do curso de Pedagogia no tocante à sua grade

Estruturante /

curricular, conforme proposto neste documento;

Comissão de

b) Orientar os ingressantes a partir de 2015/2 sobre a

Orientação e

obrigatoriedade da participação em atividades de extensão e as

Acompanhamento

formas de sua realização;

Acadêmico ►

c)

Acompanhar

a

elaboração

de

formulários

para

preenchimento de RCS, Plano de Trabalho do Extensionista e
Relatório de Avaliação do Extensionista, a ser feito pela
Coordenação de Extensão;
d) Realizar, em parceria com a Coordenação de Extensão,
Seminário Anual de Extensão do curso de Pedagogia para fins
de discussão das propostas em andamento e socialização das
experiências docentes e discentes.
Coordenação de

a) Listar todas as ações de extensão aprovadas pela PR-5

Extensão ►

incluindo nome da atividade, modalidade, coordenador, vagas
disponíveis por curso de graduação, número de horas
semanais, local de realização (por semestre);
b) Entregar lista com todas as ações de extensão aprovadas
pela PR-5 para a Coordenação de Pedagogia e a Secretaria
Acadêmica;
c) Promover ampla divulgação das ações de extensão entre o
corpo discente do curso de Pedagogia e para a UFRJ em geral
(ação conjunta das Coordenações de Extensão e de
Graduação);
d) Manter lista das ações de extensão aprovadas pela PR-5
atualizadas no decorrer do ano;
e) Acompanhar a implantação dos RCS/EXT de modo a
atender o previsto na Resolução, mantendo informada a
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Secretaria de Ensino de Graduação.
Secretaria de Ensino de a) Orientar os ingressantes a partir de 2015/2 sobre a
Graduação ►
obrigatoriedade da participação em atividades de extensão e as
formas de sua realização;
b) Registrar no Histórico Escolar as informações relativas a
ação de extensão na qual o estudante cumpriu as horas
destinadas ao RCS/EXT (nome da ação, nome do coordenador
e local de realização).
Professores

a) Informar, semestralmente, à Coordenações de Extensão o

coordenadores de

número de vagas a serem disponibilizadas para participação de

Ações de Extensão

alunos

aprovadas ►

modalidade, nome do coordenador, vagas disponíveis por

de

graduação

(incluindo

nome

da

atividade,

curso de graduação, número de horas semanais, local de
realização);
b) Elaborar plano de trabalho para alunos extensionistas de
acordo com o número de horas das ações da Atividade de
Extensão - Programa, Projeto, Curso ou Evento (formulário
próprio a ser elaborado pela Coordenação de Extensão);
c)

Solicitar

aos

estudantes

relatório

das

atividades

desenvolvidas no semestre;
d) Avaliar os relatórios dos estudantes;
e) Enviar para a Coordenação de Extensão a avaliação do
estudante

(formulário

próprio

a

ser

elaborado

pela

Coordenação de Extensão).
Estudantes de
graduação ►

a) Se inscrever nas ações de extensão desenvolvidas pela
Faculdade de Educação e outras disponíveis na UFRJ, após
matrícula no RCS/EXT;
b) Realizar as atividades de extensão de acordo com o Plano
de Trabalho desenvolvido com o professor coordenador de
ações extensionistas;
c) Avaliar sua participação e a contribuição da ação de
extensão para a formação pessoal e profissional.
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15- SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA
PROJETO DE EXTENSÃO FELICIDADE CLANDESTINA6
Proposta

Trata-se de um projeto de sala de leitura de literatura infantil, que envolve uma
BRINQUEDOTECA, visando à formação inicial e continuada de docentes para a atuação
no ensino de linguagem desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos. O
foco principal é a promoção de ações de leitura, junto aos alunos dos cursos de Pedagogia
e Licenciaturas, professores das redes públicas de ensino do Rio de Janeiro e docentes e
técnicos da FE-UFRJ, visando à consolidação do papel da literatura infantil nos processos
de letramento, com destaque para a formação de professores. O projeto insere-se nas ações
do LEDUC, Laboratório de estudos de linguagem, leitura, escrita e educação, que tem por
objetivo desenvolver atividades de estudo, pesquisa, ensino e extensão na interface dos
estudos de linguagem e educação. A FE-UFRJ conta com o acervo literário e de jogos e
brinquedos e o local para a organização e funcionamento da sala de leitura e brinquedoteca
aberta à formação inicial e continuada de professores de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e aos demais interessados.
Este projeto está em andamento desde 2006. Conta com uma sala organizada
segundo critérios adequados a uma biblioteca infantil escolar com espaço para
brinquedoteca, podendo servir de referência para professores em formação na FE-UFRJ. A
Sala de Leitura e Brinquedoteca Felicidade Clandestina está localizada na sala 218 da
FE/UFRJ. Disponibiliza um acervo literário único no campus da Praia Vermelha, formado
por 2.036 títulos de literatura infantil, com dois exemplares de cada, e cerca de 30 jogos e
brinquedos, prestando um serviço de importância capital na formação cultural de
professores para a educação da infância.
A brinquedoteca, no contexto do projeto FELICIDADE CLANDESTINA, foi
concebida para propiciar um espaço onde professores e estudantes do curso de Pedagogia e
de outros cursos de Licenciatura possam investigar o valor do brinquedo e das brincadeiras
no desenvolvimento da criança e criar práticas interdisciplinares em estreita articulação
com as atividades de leitura, reconhecendo que o brincar e o fabular representam um fator
6

Autoras e coordenadoras: Profª Drª Patricia Corsino e Profª Drª Ludmila Thomé de Andrade.
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importante no crescimento infantil. A brinquedoteca põe relevo no jogo e no brinquedo
enquanto estratégia potente para a construção do conhecimento, pelos desafios que o
lúdico proporciona. A partir desta prerrogativa, a leitura de múltiplos textos e seus variados
vieses, calcados na escrita ou na oralidade, na imagem ou no som, presentes nos jogos e
brincadeiras, também participam do processo de desenvolvimento integral da criança,
favorecendo a apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens. Nessa perspectiva, o espaço foi organizado para:


Problematizar a conceituação de jogo, brinquedo e brincadeira e sua importância no

processo educativo;


Formar pedagogos docentes que valorizem o lúdico;



Estimular ações lúdicas entre os docentes e os alunos do curso no que tange à

construção do conhecimento nas diversas áreas curriculares da educação infantil e anos
iniciais do ensino fundamental;


Desenvolver pesquisas que apontem a relevância dos jogos, brinquedos e

brincadeiras para a educação;


Socializar produções, organizar cursos e divulgar experiências.
Esta proposta se articula com o projeto da Professora Doutora Maria Vitoria

Campos Mamede Maia, coordenadora do Grupo Criar e Brincar: o lúdico no processo de
ensino-aprendizagem, LUPEA, que trabalha essencialmente com a questão do lúdico no
processo de ensino aprendizagem e como pode este espaço ser propiciador de
aprendizagens significativas e retomadas de aprendizagens que tiveram seu curso
paralisado. O Grupo LUPEA se propõe a gerar um espaço de trabalho e criação de
instrumentos lúdicos que se destinem a fazer da aprendizagem algo criativo e prazeroso.

Justificativa

Um breve histórico das principais ações promovidas por este laboratório permitirá
situar o projeto em andamento com relação aos propósitos do LEDUC, às relações que
mantém com diversas ações que integram as políticas do MEC, voltadas para a melhoria da
qualidade do ensino público no país, atendendo aos três eixos que sustentam a universidade
– ensino, pesquisa e extensão. Em relação às políticas de livro e leitura, o Ministério da
Educação atua diretamente junto às escolas com alguns projetos educacionais específicos,
como, por exemplo, o Programa Nacional de Livro Didático – PNLD, o Programa
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Nacional de Biblioteca da Escola – PNBE – e o Programa Mais Leitura – Formação de
Mediadores de Leitura. Atua junto a secretarias municipais na Rede Nacional de Formação
Continuada de Professores, que tem a UFRJ como um dos centros no Brasil. Tal rede
mantém também programas como Pró-Letramento, Mais Leitura, Alfabetização na Idade
Certa - PNAIC, que vem atuando em diversos estados brasileiros. No ano de 2005, a
FE/UFRJ coordenou um projeto para a avaliação de livros de literatura para compor o
acervo do Programa Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE-2005) do MEC. Tal
processo resultou num banco de dados com informações sobre o conjunto dos textos
submetidos à seleção, fonte riquíssima para pesquisas sobre literatura infantil e escola. Este
processo acabou por permitir disponibilizar um conjunto de 2.036 títulos de literatura
infantil para consulta e empréstimo dos alunos do Curso de Pedagogia da FE/UFRJ,
constituindo ainda hoje a maior parcela do acervo da Sala de Leitura, sede do presente
projeto. Em algumas edições subsequentes do PNBE, coordenadas por outras instituições
de ensino, o LEDUC integrou a equipe avaliadora. No momento de criação deste projeto
de extensão, no final de 2006, o LEDUC, em parceria com o CEEL/UFPE, integrou-se ao
Pró-Letramento, tendo atuado no programa desde então. Trata-se de um programa de
formação continuada do MEC para professores de anos iniciais do Ensino Fundamental,
focalizado em questões de ensino de língua e mais especificamente de alfabetização, de
caráter multiplicador, que visa atingir todos os municípios estaduais aderentes. Nos anos
seguintes, o LEDUC continuou a expandir sua articulação com o MEC através do
Proinfantil – programa de formação de professores da Educação Infantil –, do PNLD de
Ensino Fundamental (primeiro segmento). Em 2012, participou do programa Mais Leitura
para a formação de mediadores, oferecendo, dois cursos simultâneos por semestre, um de
alfabetização e letramento e outro de literatura infantil, para até setenta professores da rede
pública. Em 2006-2, o laboratório retomou o curso de extensão “Alfabetização, Leitura e
Escrita”, extinto em 2003 depois de 14 anos de existência na FE. Esse curso deu base para
que se constituísse uma especialização em alfabetização e letramento, dentro do programa
de pós-graduação lato sensu CESPEB (Curso de especialização saberes e práticas da
educação básica), da FE-UFRJ, que já está em sua terceira turma. Em 2012 teve início
também o Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, em parceria com o
MEC. Já no âmbito da pós-graduação stricto sensu, duas das coordenadoras deste projeto
(integrantes fundadoras do LEDUC) atuam como professoras-orientadoras e desenvolvem
pesquisas voltadas para a temática da leitura, a saber: “As (im)possíveis alfabetizações de
alunos de classe popular na visão de docentes da escola pública” (apoio CAPES),
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coordenada pela Profª Drª. Ludmila Thomé de Andrade, e “Infância, linguagem e escola: a
leitura literária em questão” (Prêmio Jovem Cientista do Nosso Estado- FAPERJ- 20122015), coordenada pela Profª Drª Patrícia Corsino. O outro coordenador no projeto, prof.
Antonio Francisco de Andrade Júnior, desenvolve pesquisa intitulada 'Letramento literário
e formação de professores de língua estrangeira' e atua no Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Letras. No âmbito do curso de graduação em Pedagogia todas as diferentes
disciplinas oferecidas por professores do LEDUC, tais como Prática de Ensino de
Educação Infantil, Didática da Língua Portuguesa, Prática de Ensino de Português e,
sobretudo, a disciplina Literatura Infantil têm um importante apoio da sala de leitura para
suas atividades de ensino.
O Projeto - por via de ações de promoção de leitura, jogos e brincadeiras
desenvolvidas pelos bolsistas de extensão - tem participado de atividades diversas abertas
ao público da Faculdade de Educação e também para grande público tais como: Seminário
anual da Pesquisa 'Infância, leitura e educação' e a Campanha 'Paixão de Ler' promovida
anualmente pela Secretaria Municipal de Cultura. Em agosto de 2012, promoveu um
debate com a especialista em Literatura Silvia Castrillon, colombiana que é referência
internacional na área da Literatura Infantil e promoção da leitura. 'Conversas com Silvia
Castrillon' foi um evento que contou com a participação de público interno e externo.

Fundamentação teórica

Os baixos índices nas avaliações de leitura e escrita no Brasil, alardeados por
pesquisas nacionais e internacionais evidenciam a necessidade de agir para transformar tal
situação e apontam para vários alvos: políticas de leitura no país; questionamentos de
métodos de ensino de alfabetização e língua utilizados; características culturais da
população brasileira; qualidade e condições de desenvolvimento de ensino de leitura e
escrita a nossos alunos de acordo com sua experiência cultural de letramento; e os
professores e sua formação. As pesquisas em formação de professores trazem
frequentemente como dado descritivo do perfil docente o componente da leitura efetuada
por este profissional. Em geral, as descrições feitas das práticas de leitura docente tecem
por si mesmas uma crítica às formas de ler do professor e de tratar as questões de leitura e
escrita na escola. Os efeitos deste discurso acadêmico de pesquisa vêm apenas reiterar
representações sociais já estabelecidas ao invés de permitir aprofundar a compreensão que
se possa ter sobre os docentes. Temos buscado inverter esta perspectiva em nossas
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abordagens de pesquisa e tomar como ponto de questionamento o pressuposto colocado
como tácito em nossa sociedade, de que “o professor não lê”, “o professor é um nãoleitor”. Temos nos perguntado sobre a qualidade desta leitura buscando complexificar a
compreensão de sua prática efetiva. O que o professor lê? Como lê? Partindo de Bourdieu
(1996), pode-se refletir sobre o movimento perverso que exclui os professores da educação
básica, os principais agentes de leitura na infância, das práticas mais valorizadas de leitura
na sociedade. Partimos do pressuposto de Candido (2011), da literatura enquanto direito
pela contribuição que pode trazer para uma formação vertical do leitor considerada nas
suas três funções: a capacidade que a literatura tem de atender à nossa imensa necessidade
de ficção e fantasia; sua natureza formativa, que afeta os leitores de maneira complexa,
como a própria vida, o que se coloca de maneira diferente dos textos informativos; seu
potencial de oferecer ao leitor um conhecimento profundo do mundo, tal como faz, por
outro caminho, a ciência. Para o pleno exercício desse direito, entendendo ser fundamental
que as crianças da Educação Básica tenham acesso a materiais, tempos e espaços
destinados à leitura, além de uma prática pedagógica capaz de explorar adequadamente sua
relação com o texto escrito. Entretanto, nada disso será possível sem professores capazes
de fazer mediações que cumpram o dever prioritário de dar início ao trabalho sistemático
de letramento literário, que, como defende Paulino (2004), “as motivações para a leitura
literária teriam de ultrapassar esse contexto de urgência e ser encaradas em um nível
cultural mais amplo que o escolar, para que se relacionem à cidadania crítica e criativa, à
vida social, ao cotidiano, tornando-se um letramento literário de fato, ao compor a vida
cotidiana da maioria dos indivíduos” (p. 65). Tomando por pressuposto que a leitura
literária é um direito e um dos objetivos fundamentais da Educação Básica, a porta de
entrada para o mundo do(s) letramento(s) legitimado(s) socialmente e que introduzir as
crianças no mundo da leitura é uma tarefa de relevância máxima de responsabilidade do
professor da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, construímos um
projeto de intervenção que assume como fundamental o diálogo da extensão com a
formação (inicial e continuada) e a pesquisa. É sabido que a experiência escolar é
fundamental para as crianças da maioria da população brasileira, inclusive para os
professores que em suas histórias de vida encontraram a escola como a principal, senão
única, porta de entrada para a leitura no período da infância. Para aproximar a criança da
leitura, é preciso antes torná-la interessada pelos objetos em que essa leitura se dá, ensinarlhe os gestos que a acompanham, proporcionar-lhe a experiência e a percepção dos efeitos
que a leitura pode promover. Os professores têm papel relevante na promoção de tal
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passagem para o universo letrado e serão considerados nas ações a desenvolver no âmbito
deste projeto como produtores de um saber sobre leitura, que devem ter ocasião de
compartilhar. Descartada a pretensão de definir a essência do literário independentemente
de implicações de ordem cultural, social e política, torna-se indispensável problematizar
todas as ações que envolvem a leitura de ficção, poesia e teatro para fins educacionais
(Hunt, 2010). Repensar o lugar da literatura, não aceitando entendê-la como um conjunto
estável de obras canônicas a serem divulgadas ano a ano pela escola, requer discutir
questões relativas ao poder de certos grupos para impor suas preferências, bem como
investigar como se comportam outros grupos e indivíduos diante do repertório canônico e
de outros textos, a fim de planejar as ações do ensino com responsabilidade política. Por
isso mesmo, às ações de promoção de leitura a serem desenvolvidas no período de vigência
do projeto, cabe articular atividades de pesquisa que tenham como objeto as leituras do
professor (incluindo-se os alunos de Pedagogia- futuros professores), indagando em
especial de que forma para este e para os demais leitores os próprios textos podem ser
considerados como mestres (Colomer, 2007).

Objetivos
• Promover ações de leitura literária junto aos estudantes de Pedagogia e Licenciaturas e
professores em cursos de formação continuada com vistas à formação de leitores da
literatura infantil, importante componente do trabalho de letramento que se espera da
instituição escolar;
• Contribuir para a formação de professores que sejam capazes de formar leitores literários
por meio de ações de leitura em escolas;
• Articular a reflexão e a pesquisa sobre literatura infantil e mediação de leitura produzida
contemporaneamente no âmbito da universidade à formação continuada de docentes em
atuação;
• Incentivar a explicitação de saberes docentes acerca das diferentes formas de leitura,
analisando sua relevância e problematizando suas implicações para o processo de ensinoaprendizagem;
• Investigar como o contato direto com a literatura e com discussões teórico-práticas
relacionadas à história da literatura infantil, à formação de leitores literários no Brasil e à
mediação de leitura pode intervir criticamente na formação inicial e continuada de
professores de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
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Metodologia e Avaliação

O Projeto se propõe a promover ações sistemáticas junto ao conjunto de alunos dos
cursos de Pedagogia e Licenciaturas e ao público interno da FE/UFRJ que permitam a
familiarização e produção de conhecimento sobre e com a literatura infanto-juvenil, tais
como:
• Disponibilização dos livros da sala de leitura para consulta e empréstimos;
• Promoção de rodas de leitura e exposições sobre temas, autores, ilustradores ou gêneros
discursivos que compõem o repertório da literatura infantil atual;
• Alimentação do blog, de forma a diversificar oportunidades de acesso e enlaçamento com
os textos literários infantis e as questões que lhes dizem respeito, informar e promover a
interação do público-alvo com as demais atividades da sala e com outros eventos
relacionados ao tema;
• Organização de oficinas, palestras e debates com autores, ilustradores, professores de sala
de leitura do município, teóricos da literatura infantil e outros;
• Promoção de saraus e performances com articulação entre literatura, teatro, música, artes
visuais e cinema.
Os bolsistas serão corresponsáveis, juntamente com os coordenadores, pelo
planejamento, preparação e divulgação das atividades realizadas na Sala de Leitura, além
de responsabilizarem-se pela guarda e organização constante do acervo, bem como por
todas as tarefas relacionadas ao empréstimo dos livros aos professores em formação inicial
e continuada. Todos participarão de momento de estudo semanal com os coordenadores e
de reunião mensal de planejamento e avaliação.
O bolsista 1 será responsável pela manutenção do blog. O bolsista 2 ficará
encarregado das atividades de produção estrutural das rodas de leitura e demais eventos, no
que se refere ao espaço físico e aos equipamentos necessários. O bolsista 3 tomará a seu
encargo buscar e zelar pela articulação do trabalho do projeto com o ensino de graduação e
pós-graduação, podendo prestar assistência no contexto de atividades que envolvam o
acervo da sala de leitura. O bolsista 4 será responsável pelo levantamento publicações
recentes sobre literatura infantil e pela busca de parcerias que permitam a ampliação do
acervo e do alcance do próprio projeto.
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Acompanhamento e avaliação

Sendo o foco principal do projeto o letramento literário e a formação teórico-prática
de professores em formação inicial e continuada no trato da literatura infantil, considera-se
pertinente o registro das ações desenvolvidas na Sala de Leitura para análise e reflexão
sobre a promoção de leitura ali realizadas. Os bolsistas serão responsáveis por desenvolver
e acompanhar as ações desenvolvidas, colher depoimentos, filmar/fotografar as rodas de
leitura e outros eventos para posterior análise. Para manter o diálogo com os leitores e
frequentadores da Sala de Leitura, além dos diálogos pessoais e orientações de leitura, foi
organizado um Blog do projeto que será constantemente alimentado pelos bolsistas
Quanto à avaliação, a natureza intrinsecamente dialógica das atividades de leitura
permitirá ao público uma intensa participação em nossas ações, manifestando sua
apreciação e permitindo o acompanhamento e a resposta da equipe na proposição de novas
atividades. É importante destacar que as rodas de leitura serão gravadas em vídeo e que
será disponibilizado um caderno de sugestões e comentários no ambiente da sala de leitura
para os seus frequentadores, como já vem ocorrendo nos últimos anos. Além disso, o
público poderá manifestar suas opiniões e avaliações nas diferentes seções do blog mantido
pelo projeto. As atividades serão avaliadas pela equipe de execução de forma quantitativa e
qualitativa. Na parte quantitativa, a medição se dará através do número de empréstimos
mensais, intervenções no blog e frequência nos eventos promovidos. Já na parte
qualitativa, os registros em áudio e vídeo das rodas de leitura e de outros eventos, os
comentários postados no blog e os registros deixados no caderno de anotações da sala
serão objetos de análise pela equipe. Também serão realizadas reuniões mensais dos
bolsistas com os coordenadores para contínuo acompanhamento e avaliação. A produção
de um relatório final por cada um dos bolsistas, com vistas à reflexão a respeito da
experiência vivida, bem como o relatório final da equipe de coordenação, servirão de
instrumento para promover um balanço de todo o processo de desenvolvimento do projeto.

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Conforme o já exposto, o projeto de extensão da sala de leitura da Faculdade de
Educação da UFRJ se articula às atividades ensino de graduação e pós-graduação e à
pesquisa. Especificamente no âmbito do curso de graduação em Pedagogia, a contribuição
do acervo da sala é evidente pela constância com que os alunos o acessam em momentos
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de trabalhos, atividades de estágio e preparação de provas didáticas. Além disso, existe
uma clara conexão entre os projetos desenvolvidos pela equipe da sala e os programas de
ensino das disciplinas da área da linguagem, tais como Literatura Infantil, Prática de
Ensino de Educação Infantil, Didática da Língua Portuguesa, Prática de Ensino dos Anos
Iniciais, Alfabetização e Letramento, entre outras. No âmbito do ensino de pós-graduação,
os cursos de especialização Saberes e Práticas da Educação Básica (CESPEB) em
'Alfabetização e Leitura e escrita' e 'Língua Portuguesa' utilizam frequentemente o acervo
disponibilizado pelo projeto em suas atividades. Na pós-graduação stricto sensu, é
importante frisar que uma das linhas de pesquisa em vigor intitula-se 'Currículo, Docência
e Linguagem', de tal modo que todos os anos são oferecidos diversas disciplinas de
mestrado e doutorado em Educação que abordam questões ligadas à leitura, ao letramento
e à literatura infantil. No âmbito da pesquisa, registre-se o fato de que vem havendo um
número significativo de projetos de trabalhos de conclusão de curso, tanto na graduação
quanto na especialização, bem como de dissertações e teses, abordando temas relacionados
à literatura infantil. Já no campo da pesquisa docente, verificamos que a sala de leitura é
um ponto de convergência para interesses de investigação nas áreas de arte educação,
cultura, letramento e alfabetização, mediação de leitura, formação de leitores, bibliotecas
escolares, didática de línguas e literaturas, educação infantil e literatura infantil. No que diz
respeito à extensão, as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto, tal como
caracterizadas nesta proposta, buscam alcançar a comunidade externa e assegurar o
propósito extensionista.
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16- LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE GRADUAÇÃO – LIGS
Aspectos Gerais

O Laboratório de Informática da Graduação (LIG) localizado na Faculdade de
Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criado com o objetivo de ser um
local de acesso, com infraestrutura de informática básica, para que os estudantes possam se
utilizar de seus recursos para desenvolverem os seus projetos e trabalhos. De modo geral
os projetos executados no LIG estão, direta ou indiretamente, associados às propostas
didáticas feitas pelos professores como parte das diversas disciplinas oferecidas aos cursos
de graduação.
Nesta perspectiva, o LIG tem como proposta, buscar nos alunos de graduação dos
cursos da Faculdade de Educação, o desenvolvimento de competências e habilidades na
utilização de laboratórios de informática como recurso didático/pedagógico.

Objetivo Geral

O Laboratório de Informática da Graduação (LIG) tem como finalidade principal
disponibilizar aos alunos dos cursos de graduação recursos básicos da tecnologia de
informação e comunicação, no sentido de atender às atuais exigências do mundo do
trabalho, da informação e do conhecimento, democratizando o acesso aos recursos
tecnológicos disponíveis, de forma a promover o desenvolvimento dos processos
cognitivos e sociais.

Objetivos Específicos
 Possibilitar aos alunos de graduação, a utilização do computador e das
tecnologias a ele associadas como ferramenta auxiliar no processo de
ensino-aprendizagem;
 Proporcionar aos futuros professores a oportunidade de familiarizarem-se
com estas ferramentas de forma que desenvolvam competências na
utilização da Informática Educativa em suas práticas;

59

 Prover suporte às atividades de pesquisa bibliográfica a partir do acesso à
base de periódicos da CAPES, assinada pela UFRJ.

Projetos Especiais

O LIG pode, em casos especiais, sem que interfira no seu propósito original,
promover atividades de formação em áreas específicas da tecnologia da informação
aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem. Tais projetos podem incluir:
 Produção de recursos de aprendizagem de natureza interativa com base na
web, conhecidos como “Objetos de Aprendizagem” em conformidade com
os padrões correntemente aceitos (SCORM ou IMS-LD);
 Utilização de redes sociais como recursos auxiliares do processo de ensino e
aprendizagem.

Estuda-se, ainda, a realização de projetos em parceria com o Núcleo de Ensino a Distância
da UFRJ (NEAD) na produção de material audiovisual e multimídia adequados ao
processo de ensino aprendizagem para os diferentes níveis de ensino básico.

Ações

Diversas ações são desenvolvidas no LIG que implicam a oportunidade de
receberem orientação na utilização das seguintes ferramentas:
 Utilização de Browsers - acesso à Internet;
 Utilização de ferramentas de busca no sentido de localizar recursos
bibliográficos a serem utilizados nos diferentes trabalhos propostos aos
estudantes
 Utilização dos aplicativos que compõem o Pacote Office;
 Desenvolvimento de sites;
 Geração e tratamento de imagens;
 Geração, tratamento e editoração de vídeo, áudio e animações;
 Editoração eletrônica de documentos para publicação/gráfica;
 Ambiente de desenvolvimento, especialmente multimídia.
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A equipe do LIG

A equipe do LIG é constituída por dois funcionários técnico-administrativos e por
bolsistas ligados ao programa PAEALIG. Além destes, o LIG utiliza-se do trabalho de
suporte do pessoal responsável pelo gerenciamento da rede local da FE/UFRJ e de sua
conexão com a rede da UFRJ. A equipe é responsável pelas seguintes tarefas:
 Auxiliar os professores no atendimento e na preparação dos ambientes
necessários para a realização de suas aulas, bem como na orientação dos
alunos de graduação durante suas atividades acadêmicas;
 Atender àqueles projetos de pesquisa e extensão que envolvam alunos de
graduação, inclusive os desenvolvidos pelos núcleos de estudo e pesquisa
atuantes na FE;
 Controlar o acesso e a utilização adequada das instalações do laboratório;
 Controlar e orientar a utilização do sistema operacional, dos programas e
sistemas instalados, além da utilização dos recursos de acesso a Web;
 Auxiliar a coordenação do laboratório nas atividades de preparação,
operacionalização e manutenção da infraestrutura tanto dos equipamentos
(hardware) como dos programas e aplicativos instalados (software);
 Orientar os alunos, na utilização de outros sistemas, principalmente
naqueles relacionados à sua vida acadêmica – SIGA, Currículo Lates etc.;
 Auxiliar os professores das diversas disciplinas que se utilizam das
instalações e facilidades oferecidas pelo laboratório, em suas atividades
realizadas aos alunos de graduação.

Carga horária

O funcionamento do laboratório inicia-se às 8:00h e é encerrado às 21:30h, de 2ª a
6ª feira.
A carga horária de atuação dos três bolsistas do LIG/FE é de até 12 horas semanais,
distribuídas em conformidade com o horário de suas aulas e do horário de trabalho dos
funcionários alocados no laboratório, mas considerando, sobretudo, a necessidade de
manutenção do laboratório disponível para os alunos durante o horário de funcionamento
da FE/UFRJ.
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Controle das Atividades

Conforme definido e especificado pelo PAEALIG, são encaminhados à PR1
relatórios semestrais contendo a descrição das atividades desenvolvidas, que servem como
base para avaliação dos laboratórios e para a concessão do quantitativo de bolsas
distribuídas anualmente pelo programa.
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17- APOIO AO DISCENTE
17.1- COAA – Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico
De acordo com a Resolução CEG7 3/1997, que dispõe sobre orientação acadêmica a
alunos de graduação, a atividade de orientação acadêmica, no âmbito das unidades, será
exercida pela COAA – Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico e pelo
Corpo de Professores Orientadores – CPO.
À COAA do Curso de Pedagogia da FE/UFRJ compete:
a) organizar e coordenar o corpo de professores orientadores;
b) distribuir os alunos, desde seu primeiro período letivo, pelos orientadores;
c) realizar pelo menos uma reunião por período com o corpo de professores
orientadores para avaliação dos procedimentos de acompanhamentos dos alunos e seus
resultados;
d) discutir com o aluno passível de inclusão na resolução CEG 2/97, ou que
apresente outras situações especiais, a seu orientador, medidas capazes de viabilizar a
superação das dificuldades diagnosticadas, de forma a possibilitar ao aluno o
desenvolvimento acadêmico adequado;
e) emitir parecer, quando solicitado, sobre o desempenho acadêmico dos alunos sob
sua responsabilidade;
f) coordenar o processo de suspensão de cancelamento de matrícula por
insuficiência de rendimento acadêmico de acordo com o art.7º. da resolução 2/97.1
É assegurado ao aluno acesso a qualquer parecer emitido sobre desempenho
acadêmico, bem como sigilo em relação ao acesso de terceiros não diretamente envolvidos
em acompanhamento.
A COAA será compostas por no mínimo 3 (três) professores e 1 (um) representante
discente. Os professores serão indicados pelo diretor e homologados pela congregação e o
representante estudantil pelo centro acadêmico da unidade. Os membros professores terão
mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos por, no máximo, duas vezes. E o
representante discente terá mandato de 1 (um) ano, sendo possível uma única recondução.
O desligamento de quaisquer dos membros dar-se-á após o término do mandato, ou a
pedido, em qualquer época, desde que o número de substituições não exceda 2/3 dos
membros por período letivo.
7

Conselho de Ensino de Graduação.
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17.2- EAP – Espaço de Atendimento Psicopedagógico ao Aluno8
Com as mudanças recentemente implantadas no acesso à UFRJ, como a adesão ao
ENEM e a implantação de políticas de ações afirmativas, há uma necessidade crescente de
ações que contribuam para a inserção dos alunos ingressantes na cultura acadêmica.
Sabemos que muitas vezes surgem dificuldades nesse processo, as quais, caso não sejam
sanadas, podem levar o aluno à evasão. São diversas as dificuldades enfrentadas pelos
alunos nesse processo de adaptação, tanto em relação aos novos vínculos que devem ser
constituídos por eles neste espaço quanto em relação à modificação de sua modalidade de
aprendizagem e ensino.
A universidade é essencial para a criação, transferência e aplicação de
conhecimentos e para formação e capacitação do indivíduo, como também para o avanço
da educação em todas as suas formas. Além disso, a universidade configura-se um espaço
de construção e trocas de conhecimentos, além de convívio social. Por tudo isso, se faz
muito presente a preocupação das Instituições de Ensino Superior com as dificuldades
constatadas em sala de aula, muitas delas pela pouca bagagem escolar dos jovens, mas
também pela necessidade de formação de profissionais cada vez mais especializados,
flexíveis e adaptáveis à nova configuração social.
Isso posto, é fundamental o desenvolvimento de cursos que melhor atendam a esse
novo perfil profissional e, não menos importante, que trabalhem os fatores que interferem
no rendimento escolar, nos termos propostos por Bleger (1984), ou seja, nos âmbitos
pessoal, institucional, social, cultural e interpessoal.
Enquanto na Coordenação são tratadas as questões “oficiais” da vida do aluno, no
Espaço de Atendimento Psicopedagógico (EAP) serão tratadas as questões qualitativas de
sua vida acadêmica. Será um ambiente acolhedor, permitindo que o aluno se sinta à
vontade e se aproprie do espaço. Inicialmente ouviremos as suas necessidades. Num
segundo momento traçaremos estratégias de ação de acordo com as necessidades
levantadas. As estratégias poderão ser variadas, ora individuais, ora coletivas. Todo o
trabalho manterá diálogo constante com a Coordenação e com a COAA do curso. O
trabalho da proposta estará baseado na perspectiva da psicopedagogia institucional, aquela
voltada a situações coletivas vivenciadas em espaços institucionais.
8

Atualização do PPC em 2014.
Criação e Coordenação: Profª Drª Maria Vitória Campos Mamede Maia e Bety Ribeiro Corrêa (Técnica em
Assuntos Educacionais).
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A proposta será conduzida pela Professora Doutora Maria Vitoria Campos Mamede
Maia, coordenadora do Grupo Criar e Brincar: o lúdico no processo de ensinoaprendizagem, LUPEA, que trabalha essencialmente com a questão do lúdico no processo
de ensino aprendizagem e como pode este espaço ser propiciador de aprendizagens
significativas e retomadas de aprendizagens que tiveram seu curso paralisado. Buscamos,
com essas pesquisas e estudos do Grupo LUPEA, gerar um espaço de trabalho e criação de
instrumentos lúdicos que se destinem a fazer da aprendizagem algo criativo e prazeroso. A
proposta do EAP está inserida no trabalho e pesquisa deste grupo e da linha do programa
de Pós-graduação em Educação Inclusão, interculturalidade e ética.
Igualmente será conduzida por Bety Ribeiro Corrêa, Técnica em Assuntos
Educacionais, Pedagoga formada na FE e que está concluindo a especialização em
Psicopedagogia no Instituto Superior de Educação Pró-Saber. Por ter sido aluna do curso
de Pedagogia, Bety detém um conhecimento sobre o curso e sobre o perfil do seu alunado.
A supervisão do trabalho psicopedagógico a ser efetuado pelas duas profissionais
será feita pela Profª. Dra. Emérita Maria Aparecida Campos Mamede Neves, fundadora do
NOAP-PUC-Rio, e professora do Departamento de Educação e da Pós-Graduação em
Educação da PUC-Rio.
Com essa parceria, estaremos dando ao nosso trabalho na UFRJ o respaldo de um
Núcleo que tem tradição no atendimento psicopedagógico institucional, já que a
experiência do NOAP é de extrema importância e possui um histórico que marca a
psicopedagogia no Rio de Janeiro.
Como nos conta Mamede-Neves (2014),

O NOAP (Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico) vem atuando,
desde 1982, como um serviço vinculado ao Departamento de Educação da PUCRio. Por ocasião de sua fundação, o NOAP recebeu a missão de atuar como um
serviço de orientação junto à Universidade e aos universitários. O primeiro
trabalho institucional desenvolvido pelo NOAP foi uma pesquisa sobre o ciclo
básico, naquela época, comum a todos os cursos da PUC-Rio, em relação à
situação dos alunos que estavam em 3ª e 4ª oportunidades de repetição em uma
só disciplina, o que os fazia próximos à jubilação na universidade.

Questão central

Acreditamos que a proposta irá contribuir para o diálogo entre a instituição UFRJ,
com seus serviços oferecidos à comunidade acadêmica e seu público–alvo, o aluno.
Independente das ações desenvolvidas pela Reitoria, acreditamos ser importante um
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trabalho próprio da FE no qual se possa acompanhar de perto o desenvolvimento dos
alunos em seu percurso acadêmico. Desta forma a questão central que norteia nossa
proposta é: Pode um espaço de atendimento psicopedagógico a alunos da Faculdade de
Educação ser um lugar onde a re-significação do processo de ensino-aprendizagem
propicie a inclusão dos alunos nas diversas linguagens acadêmicas?

Objetivos

A proposta Espaço de Atendimento Psicopedagógico (EAP) tem por objetivos:
i) criar um espaço de atendimento psicopedagógico do curso de Pedagogia para
receber as demandas dos alunos, professores e coordenador;
ii) identificar as áreas de problemas pessoais relacionados com o aproveitamento da
formação universitária, em termos de métodos e técnicas de estudo, relações interpessoais,
construção da subjetividade do “ser aluno universitário” e dos seus sistemas de valores,
para assim contribuir para a superação das barreiras de aprendizagem que possam surgir
neste processo;
iii) encaminhar a busca de soluções dos problemas identificados, por meio do
atendimento individual ou em grupo, utilizando serviços especializados da Universidade,
quando se fizer necessário;
iv) atuar numa perspectiva de fortalecer a construção da autonomia e autoria de
pensamento do aluno;
v) Oferecer orientação, por meio de treinamento, seminários, atividades grupais
e/ou individuais etc. a professores da Faculdade de Educação para melhor desempenho
psicopedagógico, abrindo um espaço de diálogo entre os docentes que estiverem
trabalhando com os alunos indicados pelo COAA, para que os mesmos igualmente tenham
um lugar de troca entre os pares e as soluções propostas tenham um caráter multiplicador
para além do espaço de atendimento aqui proposto.
vi) Oferecer campo de estágio a alunos de pós-graduação em Educação, Psicologia
e Serviço Social, como fator multiplicador da experiência.

Metas a alcançar
 Restaurar o vínculo positivo com a aprendizagem entre os alunos que
apresentem dificuldades;
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 Promover uma atitude operativa entre os professores e os alunos com
dificuldades na aprendizagem;
 Diminuir o fracasso dos estudantes e consequentemente a evasão;
 Tornar viável a implantação e implementação da proposta de atendimento
psicopedagógico aos alunos de Pedagogia da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, envolvendo docentes e discentes
nesse processo.

Metodologia

Essa proposta tem como base uma metodologia qualitativa e igualmente
quantitativa. Ou seja, será uma proposta quali-quanti, já que pretendemos atuar com alunos
e professores da Faculdade de Educação e registrar todos os procedimentos feitos com os
mesmos por meio de registro em folha timbrada pela instituição, fotografias dos produtos
desenvolvidos pelos alunos e das propostas dos professores para que as questões com
problemas de aprendizagem possam ser diminuídas ou sanadas. Assim teremos tanto dados
quantitativos, que poderão mostrar a eficácia ou não desta proposta, quanto dados
qualitativos, sobre o aproveitamento do trabalho realizado e a avaliação do aluno atendido.
O espaço de trabalho será uma sala da FE, tendo o atendimento a previsão de duas
vezes por semana. Esperamos atender minimamente 4 horas semanais. O trabalho será
dividido em dois momentos: no primeiro haverá uma entrevista com o aluno participante
para entendermos o que o levou a ser indicado para o atendimento psicopedagógico.
Acreditamos poder delinear a demanda e ver se esta se encaixa na proposta que ora
apresentamos; em um segundo momento, haverá um trabalho psicopedagógico individual
ou em grupo, prevalecendo o trabalho grupal na maioria das vezes, para que possamos
alcançar um número expressivo de atendimentos.
Os sujeitos a serem atendidos por essa proposta serão alunos ingressantes na
Faculdade de Educação e os alunos que a COAA acredite serem casos de inserção nessa
proposta.
Optamos pelo trabalho de grupo devido ao fato de ser o trabalho psicopedagógico
institucional, assim como o clínico, uma orquestração de cinco dimensões constituintes do
ser cognoscente, quais sejam, a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão
relacional, a dimensão contextual intra e interpessoal. Assim se o ato de aprender é um ato
vincular significativo, o trabalho em grupo coloca em jogo todas as dimensões do ser que
67

aprende ou do ser que ensina, havendo, o tempo todo, a reestruturação da malha relacional,
afetiva e cognitiva, já que o ser que aprende, quando paralisado nesse seu processo, precisa
vivenciar experiências ressignificadoras e, se essas vivências têm o respaldo do grupo,
estaremos dando ao aluno a possibilidade de reconstruir um ambiente facilitador para a
superação de suas barreiras de aprendizagem.
Os grupos terão encontros quinzenais para que os alunos possam desenvolver
atividades psicopedagógicas que os levem a pensarem-se como seres autores de seu
pensamento e que igualmente conduzam a superação das barreiras à aprendizagem
apresentadas na entrevista. Caso seja necessário, os encontros serão semanais, dependendo
da constituição dos grupos de trabalho psicopedagógico e da demanda que nos será
encaminhada. Os instrumentos de intervenção a serem utilizados serão escolhidos de
acordo com o grupo de alunos que cheguem encaminhados pelo COAA, mas serão
pertinentes com a proposta psicopedagógica de construção de autoria de pensamento e de
autonomia do sujeito respeitando as modalidade de aprendizagem.
Todos os participantes do EAP preencherão o termo de consentimento livre e
esclarecido para que os dados obtidos ao longo do trabalho feito com eles possam ser
arquivados e utilizados para pesquisa e divulgação dos resultados, seja pelo EAP ou pelo
COAA.
Os encontros serão, quando necessário, filmados e fotografados para que o registro
do ato de conhecer seja captado por diversas linguagens. O trabalho realizado no EAP terá
como sustentação a revisão, pelos participantes, de suas construções frente ao objeto
proposto a conhecer, podendo os mesmos rever onde foi que houve o entrave para o
processo de conhecimento e criação de uma forma de resolução do problema. Ou seja, a
filmagem servirá para uma análise a posteriori do erro, o transformando em sua
positividade conforme nos ensina Piaget e depois todos os teóricos da Psicopedagogia e da
Psicanálise.
No final do trabalho será feita outra entrevista com os alunos atendidos para
colhermos as impressões do trabalho feito e da eficácia do mesmo para o aluno e para a
FE. Para isso teremos um roteiro comum que será aplicado tanto no início quanto no fim
do trabalho.
Os resultados obtidos nortearão o trabalho do núcleo de atendimento
psicopedagógico e igualmente norteará a COAA a poder acompanhar e dar retorno ao
aluno de seu percurso na Faculdade.
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Para que esse intercâmbio de informações efetivamente aconteça, será criado, na
plataforma Moodle ou similar, um registro, que feito pelos componentes do EAP,
imediatamente será enviado ao Professor Tutor da COAA, onde estarão registrados os
pontos principais trabalhados com este aluno e poderá o tutor comentar e retornar ao EAP
o que está sendo averiguado e conseguido pelo COAA com o mesmo aluno. Assim
acreditamos estar propiciando uma real integração entre o trabalho psicopedagógico
institucional e o trabalho feito pela COAA, ponto fundamental para a criação desta
proposta.
A base teórica e prática que nortearão o trabalho no EAP estarão primordialmente
calcadas em Piaget (1970, 1990, 2014, 1998,1990), Fernandez (1991, 1994, 2001, 2001b.),
Paín (1999, 1985, 2007, 1996,2 009, 1996b), Pichon Rivière (2005, 1998, 1998b), Bleger
(1984,1993), Visca (2000, 1995, 1995b, 1996, 1996b, 1997, 1998, 1999, 2002),Winnicott
(1975, 1982, 2001, 1996, 1999) e Vygotsky (1988, 2001, 2008, 2001b, 1998b), assim
como autores contemporâneos da interface Psicopedagogia, Psicanálise e Educação, como
Saltini (2008), Santiago (2005) e Carraher (1998).
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18- PROGRAMAS

18.1- Mobilidade Acadêmica
O Programa de Mobilidade Acadêmica estudantil foi criado em 2003 através de um
convênio estabelecido entre as Instituições Federais de Ensino Superior e a Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), visando
facilitar e regular a relação de reciprocidade entre as instituições conveniadas no que se
refere à mobilidade de alunos de graduação.
A mobilidade acadêmica é um processo em que o estudante de graduação das
instituições federais conveniadas pode solicitar, através de um requerimento em sua
instituição de origem, a possibilidade de cursar disciplinas em outra instituição de ensino
superior por dois semestres letivos. Em caráter excepcional, a critério das Instituições
envolvidas, poderá haver renovação, sucessiva ou intercalada, por mais um semestre. No
período em que o estudante permanecer na instituição receptora, ele estabelece um vínculo
temporário e, ao fim do processo de mobilidade, retornará a sua IFES de origem para dar
prosseguimento ao seu curso.
Nestes termos, mobilidade acadêmica não é a mesma coisa que transferência, pois,
neste último, o aluno se torna, em caráter permanente, estudante da instituição que o
recebe. Durante a vigência da mobilidade e ao seu término, cabe ao setor responsável pelo
Programa na IFES conveniada fornecer informações acadêmicas sobre os participantes do
programa às instituições envolvidas, dentre as quais: parecer sobre o pedido, comprovantes
de matrícula e Histórico/Boletim acadêmico.
Na UFRJ , o setor responsável pelas atividades de gerenciamento acadêmico do
programa é a Divisão de Integração Acadêmica (DIA) da Pró-Reitoria de Graduação (PR1).

Alunos da UFRJ:
O primeiro passo é o aluno/candidato apresentar à sua Coordenação de Curso, na
UFRJ, para análise:
1. Boletim Escolar Oficial, atendendo às condições para participação do Convênio
(Cláusula Segunda - Parágrafo primeiro do Convênio ANDIFES/IFES para Mobilidade
Acadêmica e Parágrafo 3º da Resolução do CEG/UFRJ 01/2011);
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2. Plano de Estudo com as disciplinas a serem cursadas na Instituição de destino,
que após análise e aprovação será assinado pelo aluno e Coordenador de Curso da UFRJ
(Cláusula Segunda - Parágrafo Sétimo - Inciso II do Convênio ANDIFES/IFES para
Mobilidade Acadêmica e Art. - 5º da Resolução do CEG/UFRJ 01/2011);
3. Programas oficiais das disciplinas a serem cursadas no programa de Mobilidade,
contendo carga horária, emitidos pela Instituição de destino/receptora, de modo a subsidiar
a posterior e obrigatória concessão de equivalências, em caso de aprovação do aluno. A
análise será feita pela COAA – Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico
(Cláusula Segunda - Parágrafo Oitavo - Inciso II do Convênio ANDIFES/IFES para
Mobilidade Acadêmica e Art. - 5º da Resolução do CEG/UFRJ 01/2011).

Unidade Acadêmica (UFRJ):
Cabe à Coordenação do Curso e à COAA – Comissão de Orientação e
Acompanhamento Acadêmico da UFRJ emitirem, após análise e aprovação:
1. Encaminhamento do aluno para outra IFES, informando nome, número de DRE,
Curso de origem, concordância para o pedido, período de afastamento do aluno, Instituição
de destino/receptora e que o aluno está regularmente matriculado, respeitadas as normas do
Convênio (Art. - 5º - § 1º da Resolução do CEG/UFRJ 01/2011);
2. Tabela de Equivalência das disciplinas pretendidas e suas correspondentes na
UFRJ, para dispensa em caso de aprovação do aluno (Cláusula Segunda - Parágrafos
Sétimo - Inciso II e Parágrafo Oitavo - Inciso II do Convênio ANDIFES/IFES para
Mobilidade Acadêmica e Art. - 5º da Resolução do CEG/UFRJ 01/2011).

Finalizando procedimentos (alunos UFRJ):
Após aprovação da coordenação de curso na UFRJ, o aluno ou a sua Unidade
Acadêmica entregará toda a documentação necessária à Divisão de Integração Acadêmica
(DIA) - Pró-Reitoria de Graduação/PR1 - Prédio da Reitoria - 8º andar - Sala 806-B Cidade Universitária/Ilha do Fundão - Rio de Janeiro/RJ, no horário de 10 às 15 horas,
dento do prazo estabelecido no calendário acadêmico da UFRJ (Art. - 16º da Resolução do
CEG/UFRJ 01/2011) que autuará o processo de mobilidade acadêmica e emitirá ofício de
apresentação à Instituição de destino/receptora (Art. - 6º da Resolução do CEG/UFRJ
01/2011).
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O candidato também deverá observar o calendário para mobilidade acadêmica da
Instituição destino/receptora, assim como deverá consultar a IFES pretendida para saber se
há alguma outra documentação adicional.

Etapa Final: Documentos (originais) a serem apresentados no balcão da DIA:
1-

Carta de encaminhamento emitida pela Coordenação de Curso na UFRJ

informando que o discente está regularmente matriculado, nome, número de DRE,
curso de origem, concordância para o pedido de afastamento, período de
afastamento do aluno, Instituição de destino/receptora;
2-

Boletim Escolar oficial e atualizado;

3-

Plano de Estudo com as disciplinas a serem cursadas na Instituição de

destino, assinado pelo aluno e Coordenador de Curso da UFRJ;
4-

Tabela de Equivalência entre disciplinas pretendidas e suas correspondentes

na UFRJ, aprovada pela COAA - Comissão de Orientação e Acompanhamento
Acadêmico da UFRJ;
5-

Programas oficiais das disciplinas a serem cursadas no programa de

Mobilidade;
6-

Outra documentação adicional (O candidato deverá entrar em contato com a

IFES pretendida a fim de saber se há outro documentado a ser enviado, pois cada
Universidade solicita documentos adicionais diferentes).
O afastamento para a mobilidade acadêmica somente se efetivará quando a
Instituição de destino/receptora, comunicar formalmente a aceitação do pedido do aluno,
acompanhado da documentação comprobatória de matrícula (Cláusula Segunda - Parágrafo
Sexto do Convênio ANDIFES/IFES para Mobilidade Acadêmica e Art.- 4º da Resolução
do CEG/UFRJ 01/2011).
O(s) período(s) de afastamento para participação no programa de mobilidade
acadêmica será computado para o tempo máximo de integralização no curso de origem
(Cláusula Segunda - Parágrafos Quinto do Convênio ANDIFES/IFES para Mobilidade
Acadêmica).
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18.2- Monitoria
A Monitoria pode ser considerada como uma modalidade de ensino-aprendizagem,
levando-se em conta as necessidades da formação acadêmica e profissional. Ela é
destinada aos alunos regularmente matriculados na instituição.
Nas disciplinas oferecidas pela FE/UFRJ, em especial, no âmbito do Curso de
Pedagogia, a monitoria é compreendida como uma complementação da formação dos
alunos, que objetiva despertar o interesse pela docência, possibilitar a ampliação dos seus
saberes docentes, aproximar os futuros professores das questões da prática, por meio do
seu envolvimento nas atividades ligadas ao ensino de determinada disciplina.
Nessa perspectiva, a monitoria deve envolver os alunos em diferentes experiências,
por meio da coparticipação destes nas diversas funções, atribuições e etapas de
planejamento que fazem parte da docência - estudo, seleção, organização e implementação
das atividades das disciplinas em que são monitores.
Entendemos que, por meio da monitoria, os monitores:


Envolvem-se com as temáticas e questões relacionadas ao ensino da disciplina;



Aproximam-se de diferentes metodologias e recursos para o ensino dos diferentes
conteúdos da disciplina;



Familiarizam-se com os estudos teóricos e as pesquisas no campo;



Desenvolvem a sua capacidade crítica para a seleção de conteúdos e métodos
adequados ao ensino;



Situam-se no universo das discussões sobre a escola e suas questões, e sobre as
relações entre a instituição formadora e a escola.
Nesse trabalho, os monitores devem, sempre, estar acompanhados de um docente

da FE/UFRJ que, na condição de seu orientador, deve assumir o compromisso de
determinar suas formas e espaços de participação/atuação, avaliar o seu desempenho e
informar ao responsável, na unidade, pelo programa de monitoria.
Podemos contar com monitores bolsistas ou voluntários, nas diferentes disciplinas,
sendo esses monitores, em ambas as categorias, submetidos a processo seletivo, por meio
de prova, para poderem realizar a monitoria.
Documentos que regulamentam a monitoria na UFRJ, em suas diferentes unidades:


Cadastro de monitor voluntário



Cadastro de monitor bolsista
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Relatório de monitor voluntário



Relatório de monitor bolsista



Declaração de monitoria



Termo de desligamento da monitoria

18.3- PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência9
Proposta
O Curso de Pedagogia, segundo estabelecem suas diretrizes curriculares nacionais,
é um curso de licenciatura com foco na formação inicial para o exercício da docência na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; nos cursos de Ensino Médio,
na modalidade Normal; em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar e em áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. A formação por
ele oferecida deve abranger integradamente a docência a participação da gestão e avaliação
de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a execução, o acompanhamento
de programas e as atividades educativas em contextos escolares e não escolares.
Nesta perspectiva, a docência é o eixo principal do curso de Pedagogia. Ao invés da
constituição do “técnico em educação” ou do “especialista em educação”, busca-se formar
o pedagogo docente comprometido com as práticas e a vida nas instituições, num processo
onde teorizar e agir, apropriar-se do conhecimento já construído e pensar os fazeres
cotidianos caminham lado a lado. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência é uma oportunidade para o aluno da Graduação em Pedagogia aprofundar e dar
consistência ao processo formativo inicial, articulando as teorias com as práticas
educativas dos professores das escolas do sistema de ensino, tendo o acompanhamento dos
professores da Universidade e das escolas parceiras.
A FE/UFRJ em sua estrutura curricular promove a formação inicial do futuro
pedagogo/docente em quatro ênfases: a Educação Infantil, os anos iniciais do Ensino
Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos e o magistério no curso Normal (formação
de professores em nível médio). Além destas perspectivas de atuação, o currículo do curso
de Pedagogia também focaliza a gestão das instituições educacionais.

9

Atualização do PPC em 2014.
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O PIBIB/2011-2012 possibilitou a ampliação do trabalho de formação inicial da
FE/UFRJ no campo do ensino fundamental. Cinco alunos do curso de Pedagogia
acompanharam um professor-supervisor do 1º ano do Ensino Fundamental, discutindo
práticas, estudando, elaborando estratégias de ensino, produzindo materiais propulsores do
trabalho pedagógico. Hoje, torna-se importante ampliar as oportunidades de aprofundar a
formação inicial do curso de Pedagogia, com o apoio do PIBID, envolvendo também a
Educação Infantil, tendo em vista a possibilidade de focalizar a Educação de Jovens e
Adultos em um próximo momento.
Dados de pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas (GATTI, 2010), sobre
as instituições formadoras e seus currículos para a formação de professores para o Ensino
Fundamental, apontam que, no tocante ao curso de Pedagogia, atualmente prevalece a
característica fragmentária do currículo, que tende a gerar um efeito dispersivo do processo
formativo, resultando em uma formação de caráter mais abstrato e menos integrada ao
campo de atuação do futuro profissional. Tal aspecto contribui para o esmorecimento da
necessária conexão entre a teoria e a prática, visto que o ensino demasiadamente descritivo
não possibilita, tanto quanto deveria, o exercício de relacionar adequadamente as teorias
estudadas com as práticas pouco conhecidas e elaboradas. O resultado são pedagogos
docentes que revelam conhecimentos insuficientes sobre o seu próprio ofício.
Outros estudos (GATTI & BARRETO, 2009) evidenciam que nos cursos de
Pedagogia ainda é insuficiente a consideração da criança pequena (de 0 a 5 anos) como
objeto de estudo, inserindo a Educação Infantil como campo importante de formação. Há
uma enorme lacuna quanto à formação de professores para a especificidade da educação
das crianças pequenas em contextos coletivos. Pesquisas na área (KRAMER, 2001) aponta
para a necessidade de aprimoramento na formação, tendo em vista superar a marca da
subordinação e do desprestígio, fortemente ligada às instituições educacionais destinadas
às crianças de 0 a 5 anos. A filantropia, o assistencialismo e a preparação para a escola de
Ensino Fundamental (numa perspectiva técnica e instrumental) atualizam-se nas práticas
cotidianas, mesmo em um cenário onde, desde a Constituição de 1988, as crianças são
reconhecidas como sujeitos de direito, e desde a LDB de 1996 a Educação Infantil é
primeira etapa da Educação Básica, sendo exigida a formação em cursos de graduação
(Pedagogia) para o exercício da docência com bebês e crianças até 5 anos.
Se, por um lado, as pesquisas apontam problemas em relação à formação inicial
oferecida pelas Universidades e demais Instituições de Ensino Superior, também sinalizam
muitos desafios em relação ao trabalho docente no âmbito escolar. A literatura atual
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evidencia que as inúmeras tentativas de universalização da escola básica modificaram o
contexto do trabalho pedagógico, afetando o ensino, a função dos professores e, portanto,
as condições para o trabalho docente (TEDESCO e TENTI FANFANI, 2004; TARDIF e
LESSARD, 2005). Em especial, Tedesco e Tenti Fanfani (2004), apontam que as atuais
condições de vida e o aumento crescente de demandas e de necessidades educativas
lançam novos desafios às instituições escolares e aos papeis tradicionais atribuídos aos
professores, tornando o ensino um processo de grande complexidade.
Nesse contexto, é reconhecidamente necessário que os cursos de formação inicial
de pedagogos/professores estabeleçam estreita parceria com as instituições de Educação
Básica, para que se constituam como espaços de inserção do aluno na profissão, de forma
que ele possa rever e reconstituir seus valores e crenças sobre o “ser professor”,
identificando-se com a profissão e compreendendo as formas de estar e agir na docência.
Nessa mesma perspectiva, a parceria entre Universidade e Escola Básica é contributiva
para a própria escola e, nesse caso, seus professores e gestores, que podem problematizar
coletivamente suas concepções e práticas pedagógicas.
Desta forma, a possibilidade de ampliação da participação no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) configura-se como uma
oportunidade aos estudantes do curso de Pedagogia da FE/UFRJ para uma inserção na
realidade da escola pública, tornando possível uma reflexão crítica sobre as práticas
escolares à luz dos referenciais teórico-práticos discutidos nos momentos de orientação do
trabalho no Programa e durante o próprio curso.

Assim, a proposta ora apresentada adotará as mesmas linhas de ação
constitutivas do Projeto PIBID/CAPES:

1. Desenvolvimento de saberes docentes por meio de práticas compartilhadas de
iniciação à docência;
2. Parceria na produção de recursos, materiais e estratégias de ensino de apoio ao
conhecimento escolar da Escola Básica em temas selecionados em comum
acordo entre bolsistas e professores supervisores das diferentes áreas;
3. Desenvolvimento de estudos acerca da formação e atuação do Pedagogo na
Escola Básica.
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4. Desenvolvimento de estudos e reflexões acerca das especificidades da educação
infantil e do ensino fundamental, focalizando continuidades e articulações entre
estas duas etapas da Educação Básica.

Para atender o que prevê as linhas de ação, o Projeto pretende:

1. Possibilitar aos estudantes do curso de Pedagogia oportunidade de desenvolver
conhecimentos fundamentais para a sua formação como docente, articulando as
atividades de ensino com a reflexão teórica sobre as práticas pedagógicas;
2. Apoiar, subsidiar e acompanhar, numa perspectiva dialógica, o trabalho
pedagógico da escola parceira, com especial atenção para as atividades de
ensino, por meio da ação orientada dos estudantes bolsistas no desenvolvimento
das atividades didáticas pensadas coletivamente;
3. Subsidiar a formação e atuação de estudantes bolsistas do PIBID e professores e
pedagogos da Escola Básica através de encontros para estudo, reflexão,
problematização e investigação de questões referentes ao trabalho docente, em
especial, no que diz respeito ao planejamento e avaliação do ensino, aos
aspectos relacionais e interpessoais da profissão e à apropriação de conteúdos
próprios do conhecimento escolar e sua mediação didática.

Nessa direção, são estabelecidos os seguintes objetivos para os participantes do
Projeto:

1. Participar do contexto escolar, acompanhando as atividades de gestão
pedagógica e docência, com vistas ao desenvolvimento de ações
colaborativas;
2. Discutir questões do cotidiano da escola parceira, visando identificação de
problemática educacional, proposição, implementação e acompanhamento
de ação pedagógica com vistas à sua superação;
3. Criar, implementar e avaliar projetos de ensino em parceria com a equipe de
pedagogos e docentes da escola parceira;
4. Desenvolver registros sobre as experiências vivenciadas no Projeto,
sistematizando os conhecimentos elaborados para fins de reflexão da
prática, afirmação de saberes docentes e socialização entre pares.
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Considerando os objetivos estabelecidos, a abordagem metodológica prevê uma
ação articulada entre professoras coordenadoras de área (Pedagogia – FE – UFRJ),
professores supervisores das escolas parceiras e estudantes bolsistas PIBID, visando
favorecer a inserção e participação de todos no cotidiano escolar. Para tanto, os
procedimentos metodológicos serão inspirados nos estudos etnográficos, utilizando-se de
instrumentos como a observação e o registro, cujos dados serão analisados coletivamente
em

encontros semanais

entre estudantes

bolsistas, professores

supervisores

e

coordenadoras de áreas.

Contexto

O PIBID UFRJ PEDAGOGIA envolve dois coordenadores de área, contemplando
duas instituições de Educação Infantil e duas instituições de Ensino Fundamental na cidade
do Rio de Janeiro. Ou seja, duas ênfases do curso de Pedagogia serão atendidas pelo
Programa.
Na Educação Infantil, que engloba a creche (com crianças de 0 a 3 anos) e a préescola (com crianças de 4 e 5 anos), o PIBID da Pedagogia intenciona trabalhar com duas
instituições federais. De acordo com o INEP (Censo escolar de 2012), no município do Rio
de Janeiro, das 98.692 crianças matriculadas nas creches, 46.082 estão vinculadas às
instituições municipais (46,69%). Na pré-escola, das 127.350 crianças de 4 e 5 anos
atendidas, 239 estão matriculadas na rede federal (0,18%) e 71.363, na rede municipal
(56%). Esta realidade pode ser compreendida tendo em vista a LDB/96, que estabelece o
município como o ente federado responsável pelo atendimento à 1ª etapa da Educação
Básica, a Educação Infantil. Neste contexto, o atendimento na rede federal justifica-se,
mesmo tendo em vista o pequeno percentual de crianças, por conta da qualidade
diferenciada do trabalho pedagógico, ligado à Universidade ou a instituições com
experiências de ensino-aprendizagem bem sucedidas.
Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, o PIBID da Pedagogia intenciona
trabalhar também com duas instituições federais. Segundo o INEP (Censo escolar de
2012), das 430.262 crianças matriculadas no primeiro segmento do Ensino Fundamental no
município do Rio de Janeiro, 3.484 crianças encontram-se vinculadas às instituições
federais (0,80%) e 287.926 crianças estão matriculadas na rede municipal (66,91%); as
demais estão matriculadas nas redes privada e estadual. Esta situação é compreendida
também pela vinculação oficial e legal do Ensino Fundamental aos municípios dos estados
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brasileiros. No caso do PIBID da Pedagogia que abrange o Ensino Fundamental, é
importante trabalhar com instituições federais porque se encontram ligadas às
Universidades (comprometidas com ensino, pesquisa e extensão), o que qualifica o
trabalho pedagógico.

Ações/estratégias para inserção dos bolsistas nas escolas

As principais ações e estratégias de inserção dos bolsistas no contexto educacional
das instituições são as seguintes:
1- Semanalmente, na escola ou creche, observação/estudo, participação e
acompanhamento das atividades de gestão pedagógica e docência, com vistas ao
desenvolvimento de ações colaborativas, tanto nas salas de atividade de referência das
crianças, como nos pátios, bibliotecas, laboratórios e outros espaços educacionais;
2- No contexto acima descrito, criação, concretização e avaliação de sequências de
atividades e projetos em colaboração com professores supervisores da instituição parceira,
tendo em vista a articulação entre diferentes áreas de conhecimento no ensino fundamental
(levando em conta os PCNs) e práticas com as interações, linguagens e brincadeiras na
Educação Infantil (como estabelecem as DCNEIs);
3- Na Universidade, uma vez por semana, discussão das questões do cotidiano das
instituições parceiras com professores supervisores e coordenador de área, visando
identificação

de

problemáticas

educacionais,

proposição,

implementação

e

acompanhamento de ações pedagógicas; neste contexto, cada coordenador de área
acompanhará reunião de estudo e reflexão sobre práticas de um dos segmentos, educação
infantil e ensino fundamental;
4- Na mesma conjuntura descrita acima, leitura e discussão de referenciais teóricos
contemporâneos educacionais para o estudo de casos didático-pedagógicos;
5- Em vários espaços e tempos do Projeto, desenvolvimento, execução e avaliação
de estratégias didático-pedagógicas junto aos professores supervisores; de modo especial,
organização de espaços e materiais para a leitura literária; relação com músicas de
diferentes estilos, artes visuais; produção de jogos e brincadeiras; dentre outros recursos
que ampliam a experiência com a cultura;
6- Periodicamente, discussão das questões referentes às duas etapas (Educação
Infantil e Ensino Fundamental) com os dois grupos, cotejando experiências, identificando
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especificidades da docência nos diferentes níveis, destacando continuidades e diferenças
entre eles;
7- Sistematização e registro das atividades em portfólio ou instrumento equivalente
de acompanhamento, tendo em vista descrever situações de ensino-aprendizagem
observadas, refletir sobre elas, considerando referencial teórico estudado, além de analisar
estratégias elaboradas no Projeto;
8- Desenvolvimento de diversas formas de registro das experiências vivenciadas,
sistematizando os conhecimentos elaborados para fins de reflexão da prática, afirmação de
saberes docentes, apresentação das reflexões em eventos acadêmicos e socialização entre
pares.

Ações do Subprojeto

Realização de grupos de estudo, planejamento e avaliação de atividades docentes.
Realização de encontros semanais dos bolsistas para discussão de questões do cotidiano
das instituições parceiras, visando identificação de problemáticas educacionais,
proposição, implementação e acompanhamento de ações pedagógicas. Na mesma
conjuntura,

serão

desenvolvidas

leitura

e

discussão

de

referenciais

teóricos

contemporâneos educacionais para o estudo de casos didático-pedagógicos. Cada
coordenador acompanhará um dos segmentos, educação infantil e ensino fundamental.

Observação participante da prática docente nas escolas parceiras.
Semanalmente, na escola e/ou creche, os licenciandos realizarão observação/estudo,
participação e acompanhamento das atividades de gestão pedagógica e docência, com
vistas ao desenvolvimento de ações colaborativas, tanto nas salas de atividade de
referência das crianças, como nos pátios, bibliotecas, laboratórios e outros espaços
educacionais.

Criação de atividades e projetos de ensino.
Essa ação destina-se à criação, concretização e avaliação de sequências de atividades e
projetos pelos licenciandos em colaboração com os professores supervisores da instituição
parceira, tendo em vista a articulação entre diferentes áreas de conhecimento no ensino
fundamental (levando em conta os PCNs), com especial atenção ao processo de
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alfabetização e letramento, e práticas com as interações, linguagens e brincadeiras na
educação infantil (como estabelecem as DCNEIs).

Criação de materiais pedagógicos.
Ação que visa favorecer a organização, pelos licenciandos, de espaços e materiais
pedagógicos para a leitura literária; alfabetização; relação com músicas de diferentes
estilos, artes visuais; produção de jogos e brincadeiras; dentre outros recursos que
ampliam, através dos recursos pedagógicos criados, a experiência com a cultura e o
desenvolvimento de diversas linguagens.

Realização de Seminários de práticas docentes.
O propósito dessa ação consiste em promover periodicamente reuniões com os dois grupos
de licenciandos da subárea Pedagogia com o objetivo de discutir questões referentes às
duas etapas (educação infantil e ensino fundamental), cotejando experiências, identificando
especificidades da docência nos diferentes níveis, destacando continuidades e diferenças
entre eles.

Realização anual do Encontro PIBID UFRJ PEDAGOGIA
Em continuidade ao encontro da subárea realizado em maio 2013, pretende-se promover a
sua segunda edição com o objetivo de analisar, com a participação de convidados externos
conhecidos pela sua dedicação aos estudos da formação de professores, os saberes
docentes em construção, assim como favorecer a socialização e o debate das práticas
pedagógicas na educação infantil e no ensino fundamental vivenciadas nas escolas
parceiras.

Organização de Portfólio.
Essa ação pretende estimular nos licenciandos a sistematização e registro das atividades em
portfólio ou instrumento equivalente de acompanhamento, tendo em vista descrever
situações de ensino-aprendizagem observadas, refletir sobre elas, considerando referencial
teórico estudado, além de analisar estratégias elaboradas no Projeto.
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Produção de textos acadêmicos.
Essa ação tem por objetivo desenvolver nos licenciandos diversas formas de registro das
experiências vivenciadas, sistematizando os conhecimentos elaborados para fins de
reflexão da prática, afirmação de saberes docentes, apresentação das reflexões em eventos
acadêmicos e socialização entre pares.

Participação em eventos científicos da área.
Os licenciandos, as professoras supervisoras e as professoras coordenadoras deverão
participar de eventos acadêmicos da área com o propósito de apresentação de trabalhos que
evidenciem os impactos e resultados do projeto, bem como conhecimento de experiências
de outros projetos, ações de formação e prática docente e discussão de políticas e projetos
educacionais.

Resultados pretendidos

1. Percepção, pelos alunos bolsistas e pelos professores da escola parceira, da
indissociabilidade entre teoria e prática e da necessidade da articulação entre
formação inicial e formação continuada para o desenvolvimento profissional
docente;
2. Afirmação da parceria entre Universidade e Escola Básica, especialmente a
Pública;
3. Afirmação da Escola Básica como coparticipe do processo de formação inicial de
professores;
4. Qualificação da formação de pedagogos docentes;
5. Melhoria da qualidade do ensino na escola parceira.
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18.4- PRODOCÊNCIA – Programa de Consolidação das Licenciaturas10
Proposta

A UFRJ participa do Programa de Consolidação das Licenciadoras PRODOCÊNCIA, patrocinado pela CAPES, através de vários cursos, sendo um deles o de
Pedagogia.
O PRODOCÊNCIA UFRJ PEDAGOGIA é um projeto construído em torno dos
conhecimentos específicos a serem ministrados nas salas de aula da Educação Infantil e
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, das metodologias do ensino das diferentes áreas
do conhecimento humano e dos recursos didáticos para o processo ensino-aprendizagem.

Justificativa

Estudos têm constatado que, na maioria das vezes, os cursos de Pedagogia no Brasil
expressam em suas estruturas curriculares uma preocupação significativa com o porquê
ensinar, mas que apenas de forma incipiente registram o quê e como ensinar. Em pesquisa
recente desenvolvida para a UNESCO, foi verificado que apenas 7,5% das disciplinas dos
cursos de Pedagogia no Brasil estavam voltadas para os conteúdos a serem ensinados nos
anos iniciais do ensino fundamental, o que torna evidente que esses conteúdos e suas
10

Atualização do PPC em 2014.
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metodologias específicas não são objeto dos cursos de formação inicial dos professores que
atuarão nesse nível do ensino (GATTI e BARRETO, 2009). Dentre as universidades
públicas, nenhuma das estruturas curriculares analisadas oferecia disciplina sobre esses
conteúdos, que permaneciam implícitos nas disciplinas relativas às metodologias de
ensino. Na tentativa de enfrentar esse problema, propomos a implementação de um
laboratório de ensino, voltado para o desenvolvimento de atividades centradas nos
conteúdos a serem ministrados nas salas de aula da Educação Infantil e anos iniciais do
Ensino Fundamental e suas metodologias específicas. Nessa perspectiva, o laboratório de
ensino objetiva ser um espaço de produção, aplicação e experimentação em diferentes
áreas do conhecimento humano: Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia,
Ciências e outras. Esse espaço terá por finalidade propiciar um aprofundamento nos
conhecimentos específicos de cada uma dessas áreas, a partir do trabalho com materiais e
ferramentas adequadas e promover a criação e produção de metodologias e recursos para o
ensino.

Objetivos
 Aprofundar os conhecimentos das diferentes áreas que integram os currículos
escolares na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental;
 Experimentar diferentes materiais e estratégias de ensino-aprendizagem;
 Criar e desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem nas diferentes áreas do
conhecimento, voltadas para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino
Fundamental;
 Criar e produzir recursos e materiais didáticos para o ensino dos conhecimentos que
integram os currículos da Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino
Fundamental;
 Sistematizar e divulgar os conhecimentos produzidos no âmbito do laboratório.

Estratégia de execução do projeto

A realização das atividades ocorre, de forma privilegiada, nas aulas do curso de
Pedagogia, mais diretamente voltadas para as didáticas e metodologias do ensino, bem
como para a formação profissional específica. Contudo o laboratório poderá também ser
utilizado pelos professores das demais disciplinas e suas turmas, visando a experimentação
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e aprofundamento de recursos adequados a cada área do conhecimento. Outros recursos
didáticos poderão ser produzidos pelos próprios alunos do curso de Pedagogia, ao longo do
semestre letivo e das diferentes disciplinas.

Resultados esperados
 Maior articulação entre teoria e prática;
 Maior articulação entre as diferentes dimensões do processo ensino-aprendizagem
(política, técnica e humana);
 Desenvolvimento de materiais didáticos e estratégias pedagógicas;
 Formação de professores com maior domínio dos conteúdos a serem ministrados
nas escolas.

Atividades de acompanhamento e avaliação

As atividades desenvolvidas serão avaliadas ao longo de todo o processo educativo.
Considera-se que a avaliação é um processo cooperativo do qual professor e alunos/as
participam. Assim, será estimulada a realização de autoavaliações individuais e coletivas
ao lado das avaliações do desempenho dos estudantes pelos professores envolvidos no
projeto. No desenvolvimento das unidades os alunos serão estimulados a realizarem
trabalhos de leitura, experimentação e redação com objetivo de socializar o trabalho
realizado no âmbito do laboratório.
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19- RELAÇÕES EXTERNAS
Esta Proposta Pedagógica do Curso de Pedagogia da FE/UFRJ procurou manter o
espírito de integração interinstitucional, através da criação das atividades integradoras que
permitirão a integralização de créditos na medida em que os alunos participem de
atividades científico-artístico-cultural da Universidade como um todo. Tal medida pretende
enriquecer experiências acadêmicas de nossos estudantes, favorecendo oportunidades de
circulação de conhecimentos entre Escolas, Institutos e Faculdades da UFRJ, ou mesmo de
outras Universidades Públicas.
Desse modo, a atual proposta, apesar de ter retirado formalmente algumas
disciplinas obrigatórias de outras unidades, como por exemplo, Português Instrumental,
(Letras) Sociologia Geral, Antropologia Cultural, Filosofia I, Sociologia Geral (IFCS),
retorna a essa parceria na medida em que permite, como livre escolha dos alunos, escolher
suas atividades integradoras nas diferentes unidades da UFRJ.
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20- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que uma formação consistente requer um percurso acadêmico que
permita ao estudante reconhecer, desde cedo, os sentidos e nexos entre os conteúdos
presentes no seu currículo, bem como sua articulação com os objetivos amplos do curso, de
forma a que, o mais cedo possível, possa assumir o controle sobre seu processo formativo.
A formação do pedagogo com base na articulação dos conteúdos relacionados com
as cinco ênfases propostas, integradas e simultâneas, possibilitará a aquisição de
instrumentos teóricos-conceituais e prático-operacionais com os quais ele terá condições de
atuar de forma competente e pertinente.
O que se pretende é que o Curso de Pedagogia apresente à sociedade brasileira, a
cada semestre, um grupo de profissionais titulados, aptos a tratar questões da educação em
suas várias dimensões da docência, compreendida como ensino, pesquisa e gestão, com
uma base de conhecimentos sólida, atualizada e aberta ao novo.
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21- ANEXOS
21.1- Currículo a ser cumprido pelos alunos de 2008/1 a 2015/1

Matutino e Vespertino
1º PERÍODO
Código
EDF113
EDF120
EDF122
EDF240
EDF417

Nome
História Educ Mundo Ocidental
Filos Educacao Mundo Ocidental
Psicologia do Desen e Educação
Fundamentos Sociológ Educação
Intr ao Pens Cient em Educação
Atividades Acadêmicas Optativas
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3,0
23

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
45
0
345
0

2º PERÍODO
Código
EDF121
EDF231
EDF232
EDF364
EDF418

Nome
História Educação Brasileira
Filosofia Educ Contemporânea
Psicologia da Apren e Educação
Sociologia da Educ Brasileira
Antropologia na Educação
Atividades Acadêmicas Optativas
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3,0
23

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
45
0
345
0

3º PERÍODO
Código
EDA234
EDA351
EDD235
EDD647
EDF233

Nome
Educacao Brasileira
Quest Atuais Educ Brasileira
Educacao e Comunicacao I
Linguagem Corporal na Educação
Bases Biologicas da Aprendizag
Atividades Acadêmicas Optativas
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
3.0
2.0
4.0
3,0
20

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
45
0
15
30
60
0
45
0
285
30

4º PERÍODO
Código
EDD241
EDD243
EDD350
EDF351
EDF607

Nome
Didática
Curriculo
Alfabetização e Letramento
Concep Prát Educação Infantil
Fund da Educacao Especial
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
20

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
300
0
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5º PERÍODO
Código
EDD172
EDD478
EDD646
EDF244
EDWU21

Nome
Aval Proc Ensino-aprendizagem
Arte - Educação
Planejamento de Cur e Ensino
Metod da Pesquisa em Educ
Pr En Mag Disc Pedag Ens Médio
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
3.0
4.0
4.0
8.0
23

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
30
15
60
0
60
0
60
120
270
135

6º PERÍODO
Código
EDA612
EDD176
EDD362
EDF363
EDWU24

Nome
Planej e Aval de Sistem Educac
Didática das Ciên da Natureza
Didática da Matemática
Psicopedagogia e Educação
Prát em Polít e Administ Educ
Total de Créditos

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
8.0
24

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
120
300
120

7º PERÍODO
Código
EDD175
EDD361
EDF608
EDF609
EDWU11

Nome
Didática das Ciências Sociais
Didática da Língua Portuguesa
Pesquisa em Educação
Educação Popular e Mov Sociais
Prát de Ensin em Educ Infantil
Total de Créditos

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
8.0
24

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
120
300
120

8º PERÍODO
Código

Nome

EDA242
Organizacao do Trabalho Pedag.
EDA604
Políticas Públicas em Educação
EDD648
Abord Did Educ de Jov Adultos
EDW480
Monografia
EDWU01
Prát Ens Sér Inic Ens Fundamen
Atividades Acadêmicas de Livre Escolha
Total de Créditos

Créditos
3.0
4.0
4.0
2.0
8.0
2,0
23

C.H.G.
Teórica/Prática
45
0
60
0
60
0
0
60
60
120
15
30
240
210

9º PERÍODO
Código

Nome

EDA480
Educacao Comparada
EDD636
Educ e Comunicação II (Libras)
EDF419
Educação e Trabalho
EDWK02
Orientação de Monografia
EDWU25
Prát En Est Sup Educ Jov Adult
Atividades Acadêmicas de Livre Escolha
Total de Créditos

Créditos
4.0
3.0
4.0
1.0
8.0
2,0
22

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
30
30
60
0
0
30
60
120
15
30
225
210
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Noturno
1º PERÍODO
Código

Nome

EDF113
História Educ Mundo Ocidental
EDF120
Filos Educacao Mundo Ocidental
EDF122
Psicologia do Desen e Educação
EDF240
Fundamentos Sociológ Educação
EDF417
Intr ao Pens Cient em Educação
Atividades Acadêmicas Optativas
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3,0
23

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
45
0
345
0

2º PERÍODO
Código

Nome

EDF121
História Educação Brasileira
EDF231
Filosofia Educ Contemporânea
EDF232
Psicologia da Apren e Educação
EDF364
Sociologia da Educ Brasileira
EDF418
Antropologia na Educação
Atividades Acadêmicas Optativas
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3,0
23

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
45
0
345
0

3º PERÍODO
Código

Nome

EDA234
Educacao Brasileira
EDA351
Quest Atuais Educ Brasileira
EDD235
Educacao e Comunicacao I
EDD647
Linguagem Corporal na Educação
EDF233
Bases Biologicas da Aprendizag
Atividades Acadêmicas Optativas
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
3.0
2.0
4.0
3,0
20

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
45
0
15
30
60
0
45
0
285
30

4º PERÍODO
Código
EDD241
EDD243
EDD350
EDF351
EDF607

Nome
Didática
Curriculo
Alfabetização e Letramento
Concep Prát Educação Infantil
Fund da Educacao Especial
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
20

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
0
300
0

5º PERÍODO
Código
EDD172
EDD478
EDD646

Nome
Aval Proc Ensino-aprendizagem
Arte - Educação
Planejamento de Cur e Ensino

Créditos
4.0
3.0
4.0

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
30
15
60
0
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EDF244
EDWU21

Metod da Pesquisa em Educ
Pr En Mag Disc Pedag Ens Médio
Total de Créditos / Horas

4.0
8.0
23

60
60
270

0
120
135

6º PERÍODO
Código
EDA612
EDD176
EDD362
EDF363
EDWU24

Nome
Planej e Aval de Sistem Educac
Didática das Ciên da Natureza
Didática da Matemática
Psicopedagogia e Educação
Prát em Polít e Administ Educ
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
8.0
24

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
120
300
120

7º PERÍODO
Código
EDD175
EDD361
EDF608
EDF609
EDWU11

Nome
Didática das Ciências Sociais
Didática da Língua Portuguesa
Pesquisa em Educação
Educação Popular e Mov Sociais
Prát de Ensin em Educ Infantil
Total de Créditos / Horas

Créditos
4.0
4.0
4.0
4.0
8.0
24

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
60
0
60
0
60
0
60
120
300
120

8º PERÍODO
Código

Nome

EDA242
Organizacao do Trabalho Pedag.
EDA604
Políticas Públicas em Educação
EDD648
Abord Did Educ de Jov Adultos
EDW480
Monografia
EDWU01
Prát Ens Sér Inic Ens Fundamen
Atividades Acadêmicas de Livre Escolha
Total de Créditos

Créditos
3.0
4.0
4.0
2.0
8.0
2,0
23

C.H.G.
Teórica/Prática
45
0
60
0
60
0
0
60
60
120
15
30
240
210

9º PERÍODO
Código

Nome

EDA480
Educacao Comparada
EDD636
Educ e Comunicação II (Libras)
EDF419
Educação e Trabalho
EDWU25
Prát En Est Sup Educ Jov Adult
Atividades Acadêmicas de Livre Escolha
Total de Créditos

Créditos
4.0
3.0
4.0
8.0
2,0
21

C.H.G.
Teórica/Prática
60
0
30
30
60
0
60
120
15
30
225
180

10º PERÍODO
Código
EDWK02

Nome
Orientação de Monografia
Total de Créditos / Horas

Créditos
1.0
01

C.H.G.
Teórica/Prática
30
0
0
30
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Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
9º PERÍODO
Código

Nome

Créditos

EDA001
EDA002
EDA003
EDD001
EDD002
EDD003
EDD004
EDD005
EDD128
EDD360
EDD369
EDD614
EDD638
EDD640
EDD641
EDD642
EDD643
EDF001
EDF002
EDF003
EDF004
EDF005
EDF006
EDF007
EDF124
EDF471
EDF600
EDF601
EDF602
EDF610
EDF611
EDF612
EDF613
EDF644
EDW002
EDW003
EDW004
EDW005
EDW007
EDW600
EDW605
EDW606
EDW610
EDW611
NEP101
NEP110
NEP120
NEP130
NEP140

Pedagogia Empresarial
Projetos Pedagógicos
Teoria Política e Educação
Atualiz Cont Língua Portuguesa
Expressão Oral e Docência
Linguagem Mus na Educ Básica
Prat Educacionais na Creche
Mult Ling Alfab de Jov e Adult
Currículo e Cultura
Alfabetização e Letramento II
Atualiz Cont Ciênc Natureza
Leitura Prod Textos Educação
Atualiz de Cont em Matemática
Jogos e Brincadeira
Oficina de Artes
Atualização Cont Ciênc Sociais
Educação a Distância
Educação Moral na Escola
Inclusão em Educação
Psicanálise em Educação
Psicologia Social e Educação
História da Educação no Rj
Prát Cult Oralidade e Escrita
Form Esté Artíst Cult na Educ
Informátic Aplicada à Educação
Questões Atuais Hist Educação
Educação Ambiental
Dinamica de Grupo em Educacao
Estatistica Aplicada a Educ.
Educacao em Saude
Imaginario Social e Educacao
Anal Soc da Atual Educ no Bras
Questões Atuais em Filos Educ
Educação e Novas Tecnologias
Educação e Gênero
Literatura Infantil
Educação e Etnia
Colon, Educ e a Pedag da Revol
Marxismo e Educação
Multiculturalismo e Educação
Psicomotricidade
Tópicos Especiais: Piaget
Vigostky, Wallon e a Educação
Questões Éticas em Educação
Teoria Direitos Fundamentais
Fundam Direitos Humanos
Fundam Polít Públicas Dir Hum
Tópic Esp Polít Públ Direi Hum
Tóp Esp Polít Públ Dire Hum II
Créditos a cumprir

3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
4.0
3.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
9.0

C.H.G.
Teórica/Prática
45
45
45
15
15
60
30
30
30
45
15
45
15
45
30
15
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
15
45
45
45
45
45
30
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
60
45
45

0
0
0
30
30
0
30
30
0
0
30
0
30
0
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
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21.2- Currículo a ser cumprido pelos alunos ingressantes a partir de
2015/2

Matutino e Vespertino
1º período
Código
EDF240
EDF113
EDF417
EDF120
EDF122

Disciplina
Fundamentos Sociológicos da Educação
História da Educação no Mundo Ocidental
Introdução ao Pensamento Científico em Educação
Filosofia da Educação no Mundo Ocidental
Psicologia do Desenv. e Educação

Créditos
4
4
4
4
4

Carga horária
60
60
60
60
60

Disciplina
Filosofia da Educação Contemporânea
Sociologia da Educação Brasileira
Psicologia da Aprendizagem e Educação
História da Educação Brasileira
Antropologia na Educação
Optativa (Escolha Condicionada)
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
4
4
3
1

Carga horária
60
60
60
60
60
45
45

Disciplina
Linguagem Corporal na Educação
Educação e Comunicação I
Bases Biológicas da Aprendizagem
Educação Brasileira
Concepções e Práticas da Educação Infantil
Optativa (Escolha Condicionada)
GrupoExtensão

Créditos
2
3
4
4
4
3
1

Carga horária
45
45
60
60
60
45
45

Disciplina
Alfabetização e Letramento
Questões Atuais da Educação Brasileira
Currículo
Didática
Fundamentos da Educação Especial
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
4
4
2

Carga horária
60
60
60
60
60
60

Disciplina
Metodologia da Pesquisa em Educação
Planejamento de Currículo e Ensino
Avaliação no Processo Ensino-Aprendizagem
Arte-Educação
Prática de Ensino em Magistério
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
3
4
1

Carga horária
60
60
60
45
160
45

2º período
Código
EDF 231
EDF 364
EDF 232
EDF 121
EDF 418
Optativa
Optativa

3º período
Código
EDD 647
EDD 235
EDF 233
EDA 234
EDF 351
Optativa
Optativa

4º período
Código
EDD 350
EDA 351
EDD 243
EDD 241
EDF 607
Optativa

5º período
Código
EDF 244
EDD 646
EDD 172
EDD 478
EDWU21
Optativa
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6º período
Código
EDD176
EDD362
EDA612
EDF363
EDWU24
Optativa

Disciplina
Didática das Ciências da Natureza
Didática da Matemática
Planejamento e Avaliação de Sistemas Educacionais
Psicopedagogia e Educação
Prática em Política e Administração Educacional
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
4
4
1

Carga horária
60
60
60
60
160
45

Disciplina
Didática da Língua Portuguesa
Didática das Ciências Sociais
Pesquisa em Educação
Educação Popular e Movimentos Sociais
Prática de Ensino em Educação Infantil
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
4
4
1

Carga horária
60
60
60
60
160
45

Disciplina
Monografia
Abordagens Didáticas em Educação de Jovens e Adultos
Políticas Públicas em Educação
Organização do Trabalho Pedagógico
Prática de Ensino dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
GrupoExtensão

Créditos
2
4
4
3
4
1

Carga horária
60
60
60
45
160
45

Disciplina
Educação e Trabalho
Educação e Comunicação II (Libras)
Educação Comparada
Prática de Ensino em Educação de Jovens e Adultos
Orientação de Monografia
GrupoExtensão
Atividade Acadêmica Complementar

Créditos
4
3
4
4
1
1
2

Carga horária
60
60
60
160

7º período
Código
EDD361
EDD175
EDF608
EDF609
EDWU11
Optativa

8º período
Código
EDW480
EDD648
EDA604
EDA242
EDWU01
Optativa

9º período
Código
EDF419
EDD636
EDA480
EDWU25
EDWK02
Optativa
AAC

45
100
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Noturno
1º período
Código
EDF240
EDF113
EDF417
EDF120
EDF122

Disciplina
Fundamentos Sociológicos da Educação
História da Educação no Mundo Ocidental
Introdução ao Pensamento Científico em Educação
Filosofia da Educação no Mundo Ocidental
Psicologia do Desenv. e Educação

Créditos
4
4
4
4
4

Carga horária
60
60
60
60
60

Disciplina
Filosofia da Educação Contemporânea
Sociologia da Educação Brasileira
Psicologia da Aprendizagem e Educação
História da Educação Brasileira
Antropologia na Educação
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
4
4

Carga horária
60
60
60
60
60
40

Disciplina
Linguagem Corporal na Educação
Educação e Comunicação I
Bases Biológicas da Aprendizagem
Educação Brasileira
Concepções e Práticas da Educação Infantil
GrupoExtensão

Créditos
2
3
4
4
4

Carga horária
45
45
60
60
60
45

Disciplina
Alfabetização e Letramento
Questões Atuais da Educação Brasileira
Currículo
Didática
Fundamentos da Educação Especial
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
4
4

Carga horária
60
60
60
60
60
60

Disciplina
Metodologia da Pesquisa em Educação
Planejamento de Currículo e Ensino
Avaliação no Processo Ensino-Aprendizagem
Arte-Educação
Prática de Ensino em Magistério
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
3
4

Carga horária
60
60
60
45
160
45

Disciplina
Didática das Ciências da Natureza
Didática da Matemática
Planejamento e Avaliação de Sistemas Educacionais
Psicopedagogia e Educação
Prática em Política e Administração Educacional
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
4
4

Carga horária
60
60
60
60
160
45

2º período
Código
EDF 231
EDF 364
EDF 232
EDF 121
EDF 418
Optativa

3º período
Código
EDD 647
EDD 235
EDF 233
EDA 234
EDF 351
Optativa

4º período
Código
EDD 350
EDA 351
EDD 243
EDD 241
EDF 607
Optativa

5º período
Código
EDF 244
EDD 646
EDD 172
EDD 478
EDWU21
Optativa

6º período
Código
EDD176
EDD362
EDA612
EDF363
EDWU24
Optativa
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7º período
Código
EDD361
EDD175
EDF608
EDF609
EDWU11
Optativa

Disciplina
Didática da Língua Portuguesa
Didática das Ciências Sociais
Pesquisa em Educação
Educação Popular e Movimentos Sociais
Prática de Ensino em Educação Infantil
GrupoExtensão

Créditos
4
4
4
4
4

Carga horária
60
60
60
60
160
45

Disciplina
Monografia
Abordagens Didáticas em Educação de Jovens e Adultos
Políticas Públicas em Educação
Organização do Trabalho Pedagógico
Prática de Ensino dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
GrupoExtensão

Créditos
2
4
4
3
4

Carga horária
60
60
60
45
160
45

Disciplina
Educação e Trabalho
Educação e Comunicação II (Libras)
Educação Comparada
Prática de Ensino em Educação de Jovens e Adultos
GrupoExtensão
Atividade Acadêmica Complementar

Créditos
4
3
4
4
2

Carga horária
60
60
60
160
45
100

Disciplina
Orientação de Monografia
Optativa (Escolha Condicionada)
Optativa (Escolha Condicionada)

Créditos
1
3
3

Carga horária
45
45
45

8º período
Código
EDW480
EDD648
EDA604
EDA242
EDWU01
Optativa

9º período
Código
EDF419
EDD636
EDA480
EDWU25
Optativa
AAC

10º período
Código
EDWK02
Optativa
Optativa

98

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
9º PERÍODO
Código

Nome

Créditos

EDA001
EDA002
EDA003
EDD001
EDD002
EDD003
EDD004
EDD005
EDD128
EDD360
EDD369
EDD614
EDD638
EDD640
EDD641
EDD642
EDD643
EDF001
EDF002
EDF003
EDF004
EDF005
EDF006
EDF007
EDF124
EDF471
EDF600
EDF601
EDF602
EDF610
EDF611
EDF612
EDF613
EDF644
EDW002
EDW003
EDW004
EDW005
EDW007
EDW600
EDW605
EDW606
EDW610
EDW611
NEP101
NEP110
NEP120
NEP130
NEP140

Pedagogia Empresarial
Projetos Pedagógicos
Teoria Política e Educação
Atualiz Cont Língua Portuguesa
Expressão Oral e Docência
Linguagem Mus na Educ Básica
Prat Educacionais na Creche
Mult Ling Alfab de Jov e Adult
Currículo e Cultura
Alfabetização e Letramento II
Atualiz Cont Ciênc Natureza
Leitura Prod Textos Educação
Atualiz de Cont em Matemática
Jogos e Brincadeira
Oficina de Artes
Atualização Cont Ciênc Sociais
Educação a Distância
Educação Moral na Escola
Inclusão em Educação
Psicanálise em Educação
Psicologia Social e Educação
História da Educação no Rj
Prát Cult Oralidade e Escrita
Form Esté Artíst Cult na Educ
Informátic Aplicada à Educação
Questões Atuais Hist Educação
Educação Ambiental
Dinamica de Grupo em Educacao
Estatistica Aplicada a Educ.
Educacao em Saude
Imaginario Social e Educacao
Anal Soc da Atual Educ no Bras
Questões Atuais em Filos Educ
Educação e Novas Tecnologias
Educação e Gênero
Literatura Infantil
Educação e Etnia
Colon, Educ e a Pedag da Revol
Marxismo e Educação
Multiculturalismo e Educação
Psicomotricidade
Tópicos Especiais: Piaget
Vigostky, Wallon e a Educação
Questões Éticas em Educação
Teoria Direitos Fundamentais
Fundam Direitos Humanos
Fundam Polít Públicas Dir Hum
Tópic Esp Polít Públ Direi Hum
Tóp Esp Polít Públ Dire Hum II
Créditos a cumprir

3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
4.0
3.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
9.0

C.H.G.
Teórica/Prática
45
45
45
15
15
60
30
30
30
45
15
45
15
45
30
15
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
15
45
45
45
45
45
30
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
60
45
45

0
0
0
30
30
0
30
30
0
0
30
0
30
0
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
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GRUPO EXTENSÃO
Código
EDWZ01
EDWZ02
EDWZ03
EDWZ04
EDWZ21
EDWZ22
EDWZ23
EDWZ24
EDWZ41
EDWZ42
EDWZ43
EDWZ44

Nome
Curso de Extensão I
Curso de Extensão II
Curso de Extensão III
Curso de Extensão IV
Evento de Extensão I
Evento de Extensão II
Evento de Extensão III
Evento de Extensão IV
Proj e Programas Extensão I
Proj e Programas Extensão II
Proj e Programas Extensão III
Proj e Programas Extensão IV

Créditos

CHG

1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0

30
45
60
90
30
45
60
90
90
90
180
180

100

