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APRESENTAÇÃO 

 

A proposta pedagógica do Curso de Pedagogia da Faculdade -ITOP fundamenta-se na 

legislação em vigor, pois se orienta no disposto no art. 9º, § 2º, alínea ―e‖ da Lei nº 4.024, de 

20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, 

no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer 

CNE/CP nº 5/2005, incluindo a emenda retificativa constante do Parecer CNE/CP nº 3/2006, 

homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, conforme 

despachos publicados no DOU de 15 de maio de 2006 e no DOU de 11 de abril de 2006. Leva 

em consideração os desafios da educação superior diante das intensas transformações que têm 

ocorrido na sociedade contemporânea, no mercado de trabalho e nas condições de exercício 

profissional docente, os fins do disposto no § 1º, Art. 31, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 

2006 revogado pelo DECRETO Nº 9.235,DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017, Concebe-se a 

Educação Superior não apenas como produtora e detentora do conhecimento e do saber, mas 

também como instância voltada para atender às necessidades educativas e tecnológicas da 

sociedade. Ressalta-se, no entanto, que o espaço acadêmico não é apenas uma instância 

reflexa da sociedade e do mundo do trabalho. Ele é um espaço de cultura e de imaginação 

criativa, capaz de intervir na sociedade, transformando-a em termos éticos. 

O Curso de Pedagogia, Licenciatura, da Faculdade ITOP, objetiva oferecer vagas para 

os egressos do Ensino Médio que irão atuar na Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

como docentes das séries iniciais e como gestores das atividades pedagógicas na escola e em 

outras instituições que realizem atividades educativas, ou atuar como docentes das disciplinas 

Pedagógicas dos Cursos Normais de Nível Médio. 

O Curso de Pedagogia a Distância da Faculdade ITOP foi projetado segundo o modelo 

de Educação a Distância desta Instituição que busca promover o desenvolvimento ativo na 

aprendizagem do estudante, com base na Pesquisa e Prática Profissional, além do estudo dos 

fundamentos e das metodologias apoiado pela acolhida, acompanhamento e avaliação de uma 

tutoria presencial que é, constantemente, preparada e avaliada, e Tutoria a Distância (Sede 

ITOP). 

O projeto do Curso de Pedagogia a Distância contempla os Núcleos propostos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia. A matriz curricular compreende 

carga horária total de 3220 horas, na modalidade à distância. 

Salienta-se que o esforço institucional se consolida na promoção de um currículo com 

sólida fundamentação pedagógica, formação para a pesquisa, seminários de integração e 

atividades culturais, bem como a prática e o estágio no processo de formação dos futuros 

profissionais da educação, professores e gestores, de modo a proporcionar o contato com a 

realidade educacional desde o início do curso. Este projeto avança no sentido de desenvolver 

um currículo que instiga o estudante para o compromisso profissional em todas as suas 

unidades temáticas de aprendizagem. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES  

 

• Nome da Mantenedora. 

Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda- FACULDADE ITOP 

 

• Base legal da Mantenedora (endereço, razão social, registro no cartório, atos 

legais). 

Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda, instituição com 

finalidade lucrativa, situada à ACSU SE 40, Conj. 02, Lt. 16, Av. NS 02, Centro, sede e foro 

na cidade de Palmas (TO), inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº. 

07.919.717/0001-80  

 

• Breve histórico da IES (criação, trajetória, áreas oferecidas no âmbito da 

graduação e da pós-graduação): 

 A Faculdade ITOP – ITOP foi credenciada através da Portaria MEC nº 1.449, datada 

de 26/11/2008 e publicada no DOU de 27/11/2008. Atualmente a IES tem autorizados e 

reconhecidos e em funcionamento os seguintes cursos de graduação: Bacharel em 

Administração, Bacharel em Ciências Contábeis, Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura  

em Letras com habilitação em Português e respectivas Literaturas. Cursos Tecnológico em 

Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Segurança no Trabalho, 

e os cursos Bacharel em Serviço Social, Bacharelado em Enfermagem e Bacharel em  

Engenharia civil. Além dos cursos de graduação mencionados a IES oferece vários cursos de 

pós-graduação lato sensu em nível de especialização e cursos de extensão. 

No mês de novembro de 2016, foi Publicado pelo INEP, o IGC da Faculdade ITOP, 

com Conceito 4, ficando coma a IES melhor avaliada no Estado do Tocantins. 

 

• Missão da Faculdade:  

 A missão da Faculdade ITOP é a construção de competências que agreguem valor 

profissional, promovendo o desenvolvimento de cidadãos através de ações educacionais 

pautadas na ética e na excelência do ensino, pesquisa e extensão, por meio da educação 

superior ministrada na modalidade presencial e na modalidade à distância – EaD. 

• Objetivos da Mantenedora: 

1. Proporcionar a formação acadêmica e profissional com excelência teórica, técnica e 

tecnológica, visando o exercício da cidadania; 

 

2. Planejar, desenvolver e avaliar a instituição, democraticamente, orientada pelos 

resultados da avaliação da CPA com vistas ao aprimoramento acadêmico e administrativo; 

 

3. Garantir a continuidade da oferta da educação superior, nas modalidades presencial e a 

distância, primando pela sustentabilidade financeira. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

 

a) Nome do curso: Licenciatura em Pedagogia. 

b) Nome da Mantida: (4969) Faculdade ITOP - ITOP 

c) Endereço de funcionamento do Curso: 

     Quadra ACSUSE 40, Conjunto 02, Lote 16, s/n, AV NS-02 – Centro – CEP 7700-000 - 

Palmas – TO 

d) Número de vagas autorizadas: 350 vagas por ano. 

e) Turnos de funcionamento do Curso: EaD 

f) Carga Horária Total do Curso: 3220 horas 

g)  Coordenador do Curso: Prof. Me. Marcos Rafael Monteiro 

h) Tempos mínimo e máximo para integralização: 

        Tempo mínimo para integralização = 4 anos 

        Tempo máximo para integralização = 8 anos 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

3.1 JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

3.1.1 Caracterização Regional da Área de Inserção da Instituição  

 

O Estado do Tocantins, na divisão geopolítica nacional, situa-se na região Norte 

(Figura 1) e na Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins) (Figura 2). Área territorial de 277.720,520 km2, 9º Estado 

em extensão territorial, 3,2% do território nacional, 7,2% da região Norte e 5,4% da 

Amazônia Legal. Faz limite geográfico com seis Estados da Federação, sendo Goiás ao sul, a 

Sudoeste Mato Grosso, a noroeste o Pará, a norte e nordeste o Maranhão, a leste com o Piauí e 

o Estado da Bahia.  

 

 

Figura 1: Localização do Estado do 

Tocantins 

Fonte: IBGE (2012) 

Figura 2: Amazônica Legal 

 

Fonte: IBGE (2012) 

 
 

O Tocantins é subdividido em oito microrregiões conforme o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE): Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins, 

Jalapão, Porto Nacional, Rio Formoso, Gurupi e Dianópolis. Para a Secretaria do 

Planejamento e da Modernização da Gestão Pública do Estado (SEPLAN), são 18 regiões: 

Araguatins, Augustinópolis, Tocantinópolis, Xambioá, Araguaína, Colinas do Tocantins, 

Goiatins, Guaraí, Palmas, Pedro Afonso, Paraíso do Tocantins, Novo Acordo, Natividade, 

Gurupi, Dianópolis, Paranã, Arraias e Taguatinga. 

Seu clima é úmido, tropical; encontra-se na região de contato dos biomas amazônico e 

cerrado, com a região de floresta concentrada ao norte do Estado (9,7%) de extensão da área 

do Estado e de cerrado ocupando (87,8%) da sua extensão territorial (SEPLAN, 2012). Os 

sistemas hidrográficos são formados pelos rios Araguaia (37,7% da área do Estado) e 

Tocantins (62,3% da área do Estado). No sistema hidrográfico do rio Araguaia predominam 

os rios de planície e no do rio Tocantins predominam os rios de planaltos e depressões.  
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3.1.2  Características demográfica e econômica  

 

Desde o Censo Demográfico de 1991, o crescimento demográfico vem demonstrando 

desaceleração. No período censitário de 1991 a 2000 a população cresceu a taxas de 2,6% ao 

ano, na década seguinte (2000 a 2010) a taxas de 1,8% ao ano, mesmo assim, acima do 

crescimento nacional que no mesmo período (2000 a 2010) cresceu 1,2% ao ano, em 2016 a 

taxa de crescimento demográfico do Tocantins, era de 1,17% ao ano. No entanto, o 

crescimento tem se apresentado bastante desigual, pois 64 (46% do total) municípios 

tocantinenses ou apresentaram taxas decrescentes ou crescimento inferiores a 1% ao ano. A 

cidade de Palmas, no período de 2000 a 2010 foi a capital que mais cresceu no país, com taxa 

de 5,2% ao ano.  

Os dez municípios mais populosos respondiam por 49% da população do Estado, 

segundo o Censo Demográfico de 2010, e localizam-se às margens da rodovia 

Transbrasiliana, ou distância máxima de 70 km, excetuando-se Araguatins, que dista 150 km 

da rodovia. 

O crescimento da população urbana foi expressivo de 1991 a 2010, com taxa média 

anual de 3,9% ao ano, passando de aproximadamente 530 mil habitantes para mais de 1 

milhão de habitantes. Inversamente a população rural decresceu -1,5% ao ano. Sua população 

declinou de 389 mil para pouco mais de 293 mil pessoas. O resultado desse processo foi o 

grau de urbanização que saltou de 57,8% a 78,8%, se aproximando da taxa nacional. Em 2016 

a população urbana do Tocantins já alcançava 1.207.927 (os mesmos 78,8% da população 

total). O Tocantins apresentou nos últimos 10 anos (2000/2010), o maior percentual de 

migrantes oriundos de outras Grandes Regiões brasileiras, sendo que, 155.540 pessoas 

residiam há menos de 10 anos no Estado, segundo o lugar de residência anterior, o que 

representava 68,7%, do saldo do crescimento total da população no período de 2000/2010 

(IBGE, 2010).  

O Tocantins é o novo eixo de desenvolvimento do Brasil, sendo o estado que mais 

cresce no País, segundo o IBGE, com uma população de 1.550. 194 habitantes (IBGE), 

destaca-se por seus potenciais: Maior rebanho e maior produção de soja do Norte do Brasil; 

Proporcionalmente, maior investimento em infraestrutura do Brasil; Políticas públicas 

indutoras de desenvolvimento industrial; Logística em destaque no mapa nacional; Centro 

irradiador de riquezas e ponto estratégico de distribuição de produtos do corredor Centro-

Norte; Polo emergente de biocombustíveis; Segunda melhor malha rodoviária do Brasil; Auto 

suficiente em geração e distribuição de energia; Incentivos fiscais para implantação de 

grandes empresas e indústrias; rico em minerais, etc., um estado que atrai investimento do 

mundo todo e consequentemente um grande consumidor de mão de obra qualificada. 

A capital, Palmas, foi instalada em 1990 e atualmente o estado conta com 139 

municípios. Palmas, sua capital, é a cidade que mais cresce no país. Segundo informes da 

Prefeitura Municipal de Palmas, Palmas possuiu as mais importantes taxas de crescimento 

demográfico do Brasil nos últimos dez anos, recebendo pessoas de praticamente todos os 

estados brasileiros. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o município atingiu um crescimento populacional de mais de 110% em 2008 

comparando com a população residente em 1996, saindo dos 86.116 habitantes para 296.000 
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habitantes (IBGEE), segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE. Além do que, Palmas 

encontra-se localizada próxima à rodovia BR-153 (Belém-Brasília).  

O município de Palmas limita-se com os municípios de Porto Nacional, Lajeado, 

Paraíso do Tocantins, Aparecida do Rio Negro e Santa do Tereza. O acesso terrestre pela TO-

O50 e TO-060 que bifurcam com a BR-153. Dela partem várias ramificações de rodovias 

estaduais, interligando Palmas ao restante do Tocantins. Pela Belém-Brasília, o município tem 

acesso às principais cidades do Tocantins e regiões do País, especialmente Belém, Goiânia e 

Brasília. Isso significa, que a cidade de Palmas revela-se como um polo aglutinador e 

referencial para toda esta região, tanto pela facilidade do acesso quanto pelas perspectivas de 

desenvolvimento de oportunidades que apresenta para estas populações. 

Sua região Geo-educacional é formada por 20 municípios, que estão em um raio de 

aproximadamente 100 Km da Capital, atendendo a uma população total de 373.893 

habitantes, com um crescimento demográfico acelerado, podendo até mesmo vir a dobrar nos 

próximos 5 anos, considerando-se a capilaridade da capital para com o seu entorno. 

Por ter sido concebida com o fim de ser um centro administrativo, Palmas possui uma 

economia com um setor de serviços mais desenvolvido comparado aos outros setores da 

economia. A participação da agropecuária na economia palmense ainda é considerada 

pequena. A economia é predominantemente formal, composta principalmente por sociedades 

limitadas e firmas individuais. A empresa mais comum no município é micro, sendo elas que 

compõem mais de 80% das 4.394 empresas palmenses. Assim, é justo asseverar que Palmas é 

o centro do poder político do estado, concentrando o maior número de carreiras públicas nas 

esferas federal, estadual e municipal do estado do Tocantins, especialmente a área da 

educação. 

Diante deste quadro, o Tocantins, mais precisamente Palmas, se torna um terreno fértil 

e promissor para a carreira do profissional de pedagogia.   

Levando em consideração que existe apenas outra instituição que oferece o curso de 

Pedagogia presencial em Palmas, destaca-se o da Faculdade ITOP que forma profissionais 

conscientes da responsabilidade de Educador, como instrumento de transformação e 

construção da cidadania, capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos nos diferentes 

espaços da sociedade e compreender as múltiplas implicações do educador. Possui um corpo 

docente qualificado e instalações físicas adequadas e um projeto com uma organização 

didático- pedagógica ajustado às diretrizes curriculares nacionais. Portanto o reconhecimento 

do curso vem possibilitar aos profissionais da educação a sua inserção no mercado de trabalho 

atendendo a atual demanda, correspondendo à satisfação da necessidade da sociedade. 

Ciente de seu papel no cenário da educação, justificando-se a implantação do curso de 

Pedagogia EaD pela missão da Faculdade ITOP, pelo histórico e descrição do cenário da 

comunidade onde está inserida e da região, pela tomada de decisão, visão de futuro e 

estratégia adotada pelos dirigentes de sua entidade Mantenedora, descritos neste projeto. \A 

Faculdade ITOP assume o compromisso de implementar um curso crítico e interdisciplinar, 

que forme profissionais comprometidos com uma aprendizagem permanente e empenhados 

nas mudanças sociais, como veremos no corpo deste documento. 

 

3.1.3 Caracterização do curso de Pedagogia em EaD 
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O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia - Licenciatura da Faculdade ITOP - se 

coaduna com as Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para as diferentes etapas da 

Educação Básica (2002) e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96), 

no art. 62 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer 

CNE/CP nº. 5/2005, incluindo a emenda retificativa constante do Parecer CNE/CP nº. 3/2006, 

homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, conforme 

despachos publicados no DOU de 15 de maio de 2006 e no DOU de 11 de abril de 2006, e a 

resolução CNE/CP N.º 1, de 15 de maio de 2006 que institui as diretrizes para o curso de 

Pedagogia, Licenciatura e Resolução CNE/CP nº 1, DE 1º DE MAIO 2015. 

Com isso, segue as normas e recomendações das mesmas reforçando a concepção da 

educação escolar de desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas e 

da sociedade favorecendo as transformações sociais necessárias. 

As disciplinas oferecidas serão continuamente avaliadas, as demandas advindas das 

transformações sociais e tecnológicas estão continuamente sendo revisadas e modificadas, 

quando necessário. 

O Curso de Pedagogia em EaD da Faculdade ITOP tem como principal preocupação a 

formação ampla de profissionais na área da educação. Centra-se numa profunda imersão no 

campo das teorias sociais e pedagógicas, que promovem aportes necessários para uma 

competente atividade em ambientes educativos, tanto nas redes de ensino públicas e privadas 

como nos múltiplos espaços de educação que hoje constituem as organizações sociais, através 

da gestão dos processos de ensino e de aprendizagem. Toda sua matriz curricular desenvolve-

se em torno de requisitos básicos que orientam para a formalização da docência a partir das 

valorizações das características culturais dos alunos em processo de formação.  

Nessa perspectiva, há uma preocupação central com o desenvolvimento de estudos e 

análises sobre: o conhecimento da cultura geral e profissional; a infância, a juventude e o 

mundo adulto; as dimensões culturais, sociais, antropológicas e econômicas da educação; os 

campos do conhecimento que são objetos de ensino e de aprendizagens; os problemas 

originados das experiências até agora construídas nos espaços educativos; as questões do 

desenvolvimento da inteligência; as dinâmicas de formação e constituição de grupos sociais e 

de trabalho; as teorias de mediação e solução de problemas no campo do conhecimento; e os 

processos de gestão da educação em sistemas escolares e não escolares. O processo de 

formação do pedagogo também compreende análises sobre as configurações das comunidades 

e suas culturas; os problemas econômicos, sociais e políticos que interferem nas atividades 

educativas e a participação dos movimentos sociais e organizações não governamentais no 

planejamento e intervenção na educação. 

Para isso, conta com a utilização de espaço físico, incluindo sala de aula, biblioteca 

com acervo específico para o curso, laboratórios de informática e brinquedoteca para a 

vivência pedagógica, estágios e participação nas ações práticas e ecológicas desenvolvidas na 

Instituição. 

O curso de Pedagogia do ITOP em EaD formará o profissional para atuar na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da educação Básica, nos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e 

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

pedagógicos. Está embasado na compreensão que o conhecimento não se traduz apenas como 
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conteúdo cognitivo, mas, sobretudo, como valor, atitude e habilidade que se inserem na 

sociedade a partir da Escola. 

Decorre desta premissa que a Faculdade – ITOP não se preocupa apenas com os 

conteúdos a serem ministrados, mas também, com os procedimentos organizacionais e com as 

práticas cotidianas concretas do processo educativo. 

A nova sociedade, a sociedade do Terceiro Milênio, está formada por organizações de 

estruturas transnacionais e regionais do livre mercado, de parceria, de inovações, de mudanças 

rápidas e constantes, de especialistas com visão universal e da universalização tecnológica. 

Este cenário será considerado pelo curso de Pedagogia do ITOP em EaD. A criação do 

curso se justifica pela Missão da Faculdade ITOP, pelo histórico e descrição do cenário da 

comunidade, pela tomada de decisão, visão de futuro e estratégia adotada pelos dirigentes da 

sua entidade mantenedora, descritos no Projeto Institucional. Atenderá as necessidades de um 

estado e uma cidade em construção como Palmas e outras, potencialmente prementes de 

profissionais competentes e habilitados para contribuir com o seu crescimento e 

desenvolvimento sustentável. 

São diversas as opções que motivam a demanda de alunos pelo curso de Pedagogia da 

Faculdade ITOP. Há alunos com experiência em magistério e outros serviços da escola, e 

outros que ainda não possuem esse envolvimento como profissional docente, mas que 

pretendem assumi-lo ou se inserir em outros espaços educativos neste contexto diversificado 

da nossa região. Há uma multiplicidade de culturas e costumes, alunos indígenas, negros, 

brancos, das comunidades do campo e da cidade o que enriquece o nosso cenário.  

Diante deste panorama multicultural, a Faculdade ITOP pautará sua prática 

pedagógica e seu trabalho acadêmico nas possibilidades de integração comunitária. Nesse 

sentido, partir-se-á do conhecimento da realidade local, das reflexões e propostas que se 

fazem sobre o curso de Pedagogia, para estabelecer a necessidade de sua efetiva existência e 

sua consequente participação no quadro educacional local. 

O curso de Pedagogia desenvolverá projetos de extensão (seminários, ações 

multiculturais e interdisciplinares) e práticas de estágio articuladas com o contexto social e 

educacional. O curso de Pedagogia na modalidade a distância habilitará profissionais 

comprometidos com a educação enquanto prática social no contexto do trabalho pedagógico 

para assumirem a docência e gestão em espaços educativos. Pretende-se que o pedagogo seja 

capaz de contribuir com a melhoria da qualidade da educação, de respeitar as características 

socioculturais e que vise ao desenvolvimento tecnológico sustentável para uma maior inclusão 

social e qualidade de vida.  

Sabedores das atuais propostas de mudança do curso de Pedagogia, a Faculdade ITOP 

desempenha seu papel de formação de pedagogos frente às exigências de demanda de trabalho 

no contexto em que se está inserido. Como Licenciatura, pretende que a formação docente, 

tenha, na responsabilidade social da construção da cidadania e do exercício das liberdades 

sociais, seus grandes determinantes de ação pedagógica contextualizada. A integração com a 

região de abrangência e a valorização de sua cultura traz ao curso e à instituição seu 

diferencial de proposta pedagógica pautada na vivência, nas experiências culturais e na 

interação das riquezas do nosso Estado e de todo o Brasil. 

Esta integração será vivenciada pelos acadêmicos e professores na constância e no 

dinamismo do desenvolvimento do componente curricular, pela troca de experiências, e, é 
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esta que definirá a formação de pedagogos docentes aptos aos desafios, às mudanças, às 

realidades socioculturais que estão nas agendas dos educadores. Hoje, mais que em outros 

tempos, é preciso preparar-se e estar proativo, estar vivendo as diferenças e as novas 

exigências para gerenciá-las, como educadores comprometidos com a inclusão e as 

responsabilidades sociais. A Formação de Professores estabelece-se como basilar ao 

desenvolvimento de referencialidades e sustentabilidade das questões políticas, ambientais e 

sociais comunitárias e regionais, predominantemente. 

Justifica-se também o curso da Faculdade ITOP em decorrência das necessidades do 

estado. O Tocantins, emancipado do Estado de Goiás a partir da Constituição Federal de 

1988, vem reconstituindo a sua infraestrutura socioeconômica e cultural visando romper com 

o estigma do subdesenvolvimento regional e do analfabetismo. 

A partir deste entendimento, o Curso de Pedagogia da Faculdade ITOP objetiva 

capacitar o profissional da Educação para a interpretação atualizada da legislação atual sobre 

educação, adaptando às contingências históricas e às situações sociais emergentes, como 

agente essencial da criação e aplicação dos conhecimentos pedagógicos. A sensibilidade às 

necessidades da Educação no Estado de Tocantins bem como a leitura atenta da realidade 

educacional brasileira e mundial será uma constante do Curso de Pedagogia e é o que 

confirma a necessidade da formação profissional para sua atuação efetiva junto à sociedade. 
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4 DIMENSÃO PEDAGÓGICA      

 

4.1 OBJETIVOS DO CURSO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade EaD, 

foi estruturado de acordo com a política de ensino, o referencial teórico metodológico, 

princípios, diretrizes, estratégias e ações contidas no PDI e no PPI da Faculdade ITOP.  

A preocupação dos professores que integram o colegiado do curso na elaboração do 

currículo foi a de garantir uma articulação coerente entre os objetivos, o perfil do egresso, a 

missão da Faculdade, os objetivos institucionais e as diretrizes curriculares nacionais. 

A coerência entre o currículo do curso e seus objetivos está evidenciada nos princípios 

que norteiam o trabalho pedagógico. São eles: ensino problematizado e contextualizado 

promovendo a relação indissociável da pesquisa, ensino e extensão; flexibilidade curricular, 

garantindo a atualização e a contextualização do aluno nas questões do seu tempo; promoção 

de atividades que socializam o conhecimento, como seminários, encontros científicos, 

orientação para o contexto profissional, colocando o aluno em contato com o mundo do 

trabalho para que descubra e desenvolva suas aptidões e habilidades profissionais e garantia 

de uma formação multi, inter e transdisciplinar pautada em uma base sólida de conhecimentos 

e de princípios éticos.  

Ao longo do Curso de Licenciatura de Pedagogia, na modalidade a distância, serão 

desenvolvidas competências transversais e atitudes que atravessam os diferentes contextos 

socioprofissionais, que serão utilizadas em diferentes campos de atuação do futuro Pedagogo. 

 

4.1.1 Objetivo Geral do curso 

A formação de futuros profissionais da educação, considerando os aspectos sociais, 

culturais, políticos, econômicos entre outros, se pautará em premissas que objetivam: 

Tornar o futuro Pedagogo um profissional qualificado, consciente do significado da educação 

em geral, para que possa estender essa consciência aos educandos, proporcionando-lhes uma 

dimensão coletiva e solidária de sua existência. Sendo capaz de trabalhar com um repertório 

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

fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, 

ética e sensibilidade afetiva e estética. 

Diante disso o curso de Pedagogia da Faculdade ITOP na modalidade EaD destina-se 

à formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, 

tendo como área de concentração a docência, em cursos de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar, e, na organização do trabalho pedagógico quer no espaço escolar, 

quer em outras modalidades da educação em outros espaços sociais nos quais a atuação desse 

profissional se fizer necessária, sempre numa perspectiva de promover o ensino crítico e 

reflexivo que instrumentaliza o indivíduo a intervir na sociedade, tendo em vista a sua 

transformação e a construção da cidadania. 

A docência, aqui entendida em seu sentido mais amplo, compreende a ação educativa 

metódica e sistematicamente realizada em ambientes escolares e não escolares, tendo por 

finalidade a reconstrução das formas de pensar, sentir e atuar dos sujeitos dessa ação e como 

instrumento os esquemas conceituais que a humanidade vem sistematizando e recriando, 
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crivados pela crítica que permite identificar seus determinantes econômicos, sociais, 

históricos, culturais e políticos. 

Assim, a docência, caracterizada pelo modo como se articulam seus elementos 

constitutivos: o ensino, a aprendizagem e o conhecimento com todos os valores éticos, 

estéticos, culturais e científicos que lhe são inerentes, é considerado como objeto de estudo, 

como ação educativa e como prática histórico-social. Em decorrência disso, a 

problematização da ação educativa, a busca de informações esclarecedoras dessa ação e a sua 

revisão crítica constituem, ao mesmo tempo, o percurso da formação do Pedagogo e de sua 

atuação profissional. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

O curso de Pedagogia em EaD da Faculdade ITOP visa possibilitar ao pedagogo o 

conhecimento e a compreensão crítica da realidade educacional brasileira e do pensamento 

pedagógico em suas diferentes influências e implicações. Habilitar o pedagogo, 

instrumentalizando-o com subsídios técnicos e metodológicos para uma prática de ensino e 

pesquisa reflexiva, visando a ação transformadora no contexto social em que está inserido. 

Promover o desenvolvimento da pesquisa científica, buscando novos conhecimentos 

pedagógicos mediadores de uma prática educativa de caráter interdisciplinar, considerando-se 

a pluralidade e a diversidade do conhecimento humano. 

 

Constitui-se objetivo do curso de Pedagogia da Faculdade ITOP formar docentes capazes 

de: 

• Compreender a docência como ação educativa e processo pedagógico metódico e 

intencional, construído através de relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais 

influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na 

articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 

inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do 

conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. 

• Planejar, executar e avaliar as atividades educativas, relacionando-as ao campo 

filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o 

linguístico, o sociológico, o político, o econômico e o cultural; 

• Compreender criticamente a realidade educacional brasileira e o pensamento 

pedagógico em suas diferentes influências e implicações; 

• Instrumentalizar-se de subsídios técnicos e metodológicos para uma prática de ensino 

e pesquisa reflexiva visando ação transformadora do contexto social em que está 

inserido; 

• Promover o desenvolvimento da pesquisa científica, buscando novos conhecimentos 

pedagógicos mediadores de uma prática educativa de caráter interdisciplinar, 

considerando-se a pluralidade e a diversidade do conhecimento humano:  

• Compreender os aspectos políticos, pedagógicos e epistemológicos como constitutivos 

do planejamento e do exercício da ação educativa formal e não formal; 
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• Compreender a inclusão em seu sentido mais amplo, mantendo uma atitude de respeito 

à diversidade; 

• Perceber a escola em suas dimensões política, pedagógica e administrativa, como 

instituição responsável pela transmissão cultural do conhecimento entendido como 

patrimônio científico, acumulado ao longo das gerações, e pela revisão crítica que 

promove o avanço ético, estético, moral e científico desse patrimônio; 

• Comprometer-se com seu processo de autoeducação e de formação continuada; 

• Planejar e realizar ações e investigações que leve a compreender a evolução dos 

processos cognitivos, emocionais e sociais considerando as diferenças individuais e 

grupais; 

• Articular o fazer e o pensar pedagógicos para intervir nos mais diversos contextos 

socioculturais e organizacionais que requeiram sua competência. 

• Compreender a dinâmica da realidade educacional, através das diferentes áreas do 

conhecimento para produzir uma prática pedagógica que atenda a esta realidade, 

contribuindo, assim, para eliminar a discriminação e a seletividade que hoje impedem 

o acesso, a permanência e o direito à educação. 

 

 

4.2 PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil do egresso é projetado para um futuro que tem como base as conjunturas 

educacionais e macroeconômicas mundial, latino-americana, nacional, estadual, regional e 

local.  

A Faculdade ITOP, através do Curso de Pedagogia EaD, além de proporcionar a 

formação acadêmica do aluno, propiciará as condições essenciais para o exercício 

profissional, a capacidade de identificar os problemas relevantes que estão a sua volta, a 

avaliar as diferentes posições em relação a esses problemas e a ter consciência quanto a sua 

tomada de decisão e atuação junto à sociedade. É fundamental que o aluno tenha clareza de 

que no seu trabalho a meta principal é o benefício social, contribuindo de forma efetiva para 

um trabalho que seja o inverso do individualismo. Portanto, além de preparar para uma 

atuação profissional o aluno deverá ser capaz de enfrentar as dificuldades advindas da vida 

em sociedade. Sem esta visão, os egressos seriam, com certeza, reprodutores de ideias e 

conceitos que tiveram contato durante a sua formação, ou seja, incapazes de adaptar o 

conhecimento que adquiriram com o mundo em permanente transformação. Conforme aborda 

Imbernón (2000), o professor deve envolver-se nas políticas educativas e sociais e deve lutar 

também pela melhoria da educação para incrementar a liberdade e a emancipação das pessoas. 

A concepção da estrutura curricular do curso está articulada com os pressupostos 

teórico-metodológicos do Projeto Político Pedagógico Institucional e com os objetivos 

institucionais a fim de que se possa atingir o perfil esperado do egresso. Nessa perspectiva, a 

cada semestre cumprido, o perfil do egresso vai sendo delineado, mediante a utilização da 

metodologia de ensino proposta, das visitas técnicas, das atividades complementares, da 

participação dos alunos em eventos, dos projetos de extensão, dos estágios, das atividades de 

iniciação científica, da monitoria e de outras atividades a critério do colegiado do curso.  
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Dessa forma, o Curso investirá na formação de um perfil de egresso, que se traduz no 

profissional apto para o desempenho das suas atribuições enquanto profissional da Educação, 

que o possibilitará investigar e superar os problemas de construção de conhecimentos 

curriculares e desafios profissionais pertinentes à sua formação. 

 

4.2.1 Perfil do Profissional Docente Pedagogo Formado Pelo IES-ITOP 

 

O desenho do perfil do egresso do curso orienta-se pela compreensão de que a 

Pedagogia trata, fundamentalmente, do campo teórico investigativo da educação, do trabalho 

pedagógico que se realiza na práxis social dos processos de produção e disseminação do 

conhecimento e da docência, compreendidos tanto no âmbito da sala de aula como em 

ambientes não escolares. 

Pautado nas Diretrizes curriculares de licenciatura em Pedagogia (Art.5º), os 

pedagogos egressos do curso de Pedagogia em EaD da Faculdade ITOP estarão aptos a: 

• Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária;  

• 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, social; 

• Fortalecer 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; 

• Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

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

• Ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes, 

educação física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

• Relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

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

e a comunidade; 

• Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

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

para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas e outras; 

• Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 
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• Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e 

as demais áreas do conhecimento; 

• Participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 

• Participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e 

avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não 

escolares; 

• Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros, sobre alunos e 

alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências 

não escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios; 

sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e práticas 

pedagógicas; 

• Utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

• Aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais que 

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

instâncias competentes. 

 

―A identidade do Pedagogo define-se pelo exercício das atividades docentes que 

compreendem funções de magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, nas disciplinas pedagógicas nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como 

em outras áreas, nas quais conhecimentos pedagógicos sejam previstos; de organização e 

gestão de sistemas, instituições de ensino e processos educativos e de produção e difusão de 

conhecimento do campo educacional‖ (Resolução CNE/CP nº 1, DE 1º DE MAIO 2015). 

 

4.2.2  Competências, Habilidades e Atitudes 

 

As competências e habilidades entendidas como essenciais, a serem desenvolvidas no 

decorrer do Curso para atender ao perfil profissional são as seguintes:  

a) Compreensão ampla e consistente do fenômeno e da prática educativo que se dão em 

diferentes âmbitos e especialidades;  

b) Compreensão do processo de construção do conhecimento no indivíduo inserido em 

seu contexto social e cultural;  

c) Capacidade de identificar problemas socioculturais e educacionais propondo respostas 

criativas às questões da qualidade do ensino e medidas que visem superar a exclusão 

social;  

d) Conhecer as diferentes teorias das ciências sociais e humanas que se articulam com as 

diversas concepções de educação. 

e) Conhecer e analisar as políticas educacionais nas suas concepções e historicidade. 

f) Compreender o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças, jovens e adultos, 

considerando as dimensões cognitivas, socioculturais, ética e estética. 
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g) Compreensão e valorização de diferentes linguagens manifestas nas sociedades 

contemporâneas e de sua função na produção do conhecimento;  

h) Capacidade de identificar as dinâmicas culturais relacionadas ao fenômeno educativo 

e de planejar intervenções pedagógicas que as considerem;  

i) Capacidade para identificar a problemática pedagógica envolvida na educação das 

pessoas com necessidades educativas especiais;  

j) Capacidade de articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e da prática 

pedagógica;  

k) Utilização de conhecimentos sobre a realidade econômica, cultural, política e social 

brasileira, para compreender o contexto e as relações em que está inserida a prática 

educativa;  

l) Compromisso com uma ética de atuação profissional e com a organização democrática 

da vida em sociedade;  

m) Capacidade de promover uma prática educativa que leve em conta as características 

dos alunos e da comunidade, os temas e necessidades do mundo social e os princípios, 

prioridades e objetivos do projeto educativo e curricular, conhecendo e dominando os 

conteúdos básicos relacionados às áreas/disciplinas de conhecimento e às questões 

sociais que serão objeto da atividade docente, adequando-os às atividades dos alunos;  

n) Compreensão dos processos de ensino e aprendizagem na escola e nas suas relações 

com o contexto no qual se inserem as instituições de ensino e atuação sobre ele;  

o) Capacidade de articular as teorias pedagógicas e de currículo no desenvolvimento da 

docência, na elaboração e avaliação de projetos pedagógicos, na organização e gestão 

do trabalho educativo escolar e não-escolar. 

p) Capacidade de realizar atividades de planejamento, organização, coordenação e 

avaliação pautadas em valores como: solidariedade, cooperação, responsabilidade e 

compromisso;  

q) Estabelecimento de relações de parceria e colaboração com a comunidade externa à 

escola e, de modo especial, com os pais dos alunos, a fim de promover sua 

participação na comunidade escolar e uma comunicação fluente entre eles e a escola.  

 

As competências profissionais do pedagogo serão construídas processualmente em 

movimentos singulares de atuação, numa dinâmica dialética. Elas poderão ser ampliadas em 

decorrência das novas demandas motivadas pelas mudanças no mundo do trabalho ou 

necessidades locais e regionais, previstas em planejamento e atualização do Projeto do Curso. 

 

4.2.3  Campos de Atuação Profissional 

 

O Curso de Pedagogia em EaD, atendendo ao predisposto pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (2006) e Resolução CNE/CP nº 1, DE 1º DE MAIO 2015, estabelece como áreas 

de atuação profissional do Pedagogo as seguintes: 

-  Docência na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental (escolarização de 

crianças, jovens e adultos; Educação Especial; Educação Indígena; Educação Ambiental; 

Educação do Campo; e Educação e cultura afro brasileira) e nas disciplinas pedagógicas para 

a formação de professores em nível médio; 
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-  Gestão educacional e organização de sistemas, unidades, projetos e experiências 

escolares e não-escolares; 

-  Produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional; 

-  Áreas emergentes do campo educacional. 

 

Esta descrição constata-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais -Resolução CNE/CP 

nº 1, DE 1º DE MAIO 2015 como segue: 

―Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional 

na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na 

organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e 

experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares‖  

 

4.3 PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Durante todo o curso serão estabelecidas relações da teoria com a prática para realizar 

a formação docente, especialmente através das disciplinas Pesquisa na Prática Pedagógica e 

dos Estágios. Mas também através de pesquisas e outras atividades de inserção na prática, de 

projetos de extensão e estudos de casos. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Lei 9394/96 determina essa exigência. As Diretrizes do Curso de Pedagogia 

recomendam pelo menos 400 horas de estágio, realizado durante o curso. Estas proporcionam 

a investigação e acompanhamento da ação do Pedagogo/Professor no espaço educativo e 

fomentam a análise e reflexão sobre os dados coletados, à luz dos elementos teóricos 

desenvolvidos no curso. 

Nesse sentido serão apresentadas situações práticas que conduzam o estudante a 

questionar, a apresentar opinião, a perguntar, a solicitar ajuda, a interagir com o colega, 

enfim, a participar ativamente do processo. É a valorização da aprendizagem autônoma, isto é, 

um processo centrado no estudante, e cujas atividades devem favorecer a autonomia e a 

construção do conhecimento entendido como processo.  

Essa perspectiva tem como pressuposto a percepção que o conhecimento é produzido 

na interação com o mundo físico e social, com base no contato do indivíduo com a sua 

realidade, com os outros, incluindo aqui sua dimensão social, dialógica, inerente à própria 

construção do pensamento. Incorpora a visão do coletivo reconhecendo que ninguém se 

conscientiza separado dos outros, ninguém evolui sozinho desligado do mundo. Tudo está 

relacionado, está conectado e renovado continuamente. O indivíduo passa a aprender 

interativamente e cooperativamente com outros indivíduos, com os diferentes espaços, 
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presenciais ou virtuais, meios e canais de distribuição de conteúdo e interação, numa relação 

permeada por significativas doses de autodesenvolvimento de todos os sujeitos participantes. 

O objetivo é atender as necessidades e interesses individuais e, nesse contexto, a educação a 

distância abre perspectivas de um aprendizado ilimitado, revelando novos espaços de 

produção do conhecimento.  

Por sua vez, a compreensão de que a interação social é a origem e o motor da 

aprendizagem e do desenvolvimento intelectual, deixa claro que é na atividade prática, nas 

interações entre os homens e a natureza, que as funções psíquicas se desenvolvem.  

Em consonância com a abordagem da aprendizagem ligada à utilização das 

tecnologias da educação, a metodologia adotada considera que o papel do estudante muda 

enormemente com o amplo recurso da Internet. Do raciocínio linear, sequencial, exigido por 

métodos expositivos convencionais, tem-se a possibilidade de se fazer uma série de 

interligações, inferindo-se dessa nova forma de ter acesso ao conhecimento e que a construção 

do raciocínio não é mais linear, mas multidimensional. A evolução da tecnologia e o 

desenvolvimento da informática estão gerando a exigência de atualização dos ambientes de 

aprendizagem, adaptando-os aos novos cenários da sociedade da informação.  

Os alunos precisam aprender a investigar, a dominar as diferentes formas de acesso à 

informação, a desenvolver a capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar as informações, a 

fim de que a aprendizagem significativa aconteça. 

Por isso, estimular a pesquisa, elaborar planos de ação, descobrir e criar estratégias de 

aprendizagem por parte do aluno, responsabilizando-o, também, pela construção de seu 

próprio conhecimento, são pressupostos metodológicos presentes no modelo de EaD previsto 

na Faculdade ITOP. 

 

 

4.4 EIXOS METODOLÓGICOS DO CURSO 

 

A metodologia do Curso se baseará no pressuposto necessário da articulação 

TEORIA/PRÁTICA, como elemento estruturador e organizador da formação profissional. O 

foco é a teoria e a prática a partir de uma análise crítica e da problematização da realidade. 

Propôs-se uma estratégia pedagógica que vai criando, de forma crescente, as condições de 

articulação entre teoria e prática: 

• As atividades curriculares devem prever níveis de inserção de professores e futuros 

professores na realidade educacional, articuladas pela atividade de pesquisa e 

extensão. O retorno dessas experiências, sua devida problematização e o embasamento 

teórico necessário a ser ofertado pelas diferentes disciplinas, deverão culminar na 

construção de projetos de ação pedagógica;  

• Os recursos e técnicas de ensino, a serem utilizados pelos professores, devem permitir 

a participação individual e grupal do futuro professor, tendo como preocupação o 

desenvolvimento do pensamento crítico e da competência coletiva; 

• As atividades/disciplinas desenvolvidas neste curso, por sua própria natureza e forma 

de serem ministradas, devem garantir a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Outro aspecto que se considera primordial no curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Faculdade ITOP é a interação, considerada o elemento fundamental no processo de ensino-



 

 

18 

aprendizagem, e pressupõe trocas dialógicas entre professores, tutores e alunos. A mediação 

do processo ensino-aprendizagem se realiza principalmente através do uso do computador e 

da internet, permitindo a exploração dos conteúdos que serão abordados, mas é 

imprescindível que propicie uma integração entre diferentes mídias, disponibilizando ao aluno 

a oportunidade de observar de forma articulada a descrição dos conceitos referentes às 

disciplinas ministradas através de slides, imagens, vídeos, animações, simulações, etc. O 

computador também representa nesta proposta metodológica uma ferramenta de 

comunicação, que permite o estabelecimento de relações articuladas, diretas e constantes entre 

os alunos e professores, formação de grupos de alunos e elemento que propicie uma maior 

integração entre os discentes do curso. 

O curso proposto possibilita uma organização curricular modular, planejada para o 

desenvolvimento na modalidade de Educação a Distância, via internet e outras tecnologias, 

incluindo momentos de atividades presenciais, tais como, práticas de laboratórios, 

atendimento tutorial e atividades avaliativas de acordo com as Normas de Qualidade da EaD 

aprovado pelo Decreto 5.622 de 20 de dezembro de 2005, regulamentado pelo Art. 80 da Lei 

9.384, de 20 de dezembro de 1996. 

O modelo metodológico adotado para a educação a distância da Faculdade ITOP 

constitui-se numa alternativa para construir o conhecimento significativo, por meio de um 

ensino contextualizado e integrador que contribua para a formação de profissionais com perfis 

de competências globalizadas e cidadãos sociais e politicamente conscientes. 

 

4.4.1 Processo e estratégias de ensino-aprendizagem 

 

O acadêmico interagirá com o assunto focalizado observando, analisando, levantando 

hipóteses, aplicando estratégias, que poderão confirmar ou não as hipóteses levantadas. 

Assim, partindo do encadeamento de ideias e das inferências realizadas, maior será a 

capacidade do acadêmico em comparar, contrastar e verificar o que aprendeu. 

Por isso, o ambiente de aprendizagem propiciará a interação entre professor-tutor, 

professor-aluno, tutor-aluno e aluno-aluno de forma ativa, crítica e participativa, para que o 

acadêmico do curso em EaD siga seu ritmo próprio e entenda que é por meio da experiência 

que se aprende. 

O processo ensino-aprendizagem será realizado pelos seguintes meios: 

- Atividades relevantes e contextualizadas, a serem definidas pelos professores de cada 

disciplina; 

- Troca de experiência e interação social, usando primordialmente a mediação do computador; 

- Fontes de informação de qualidade, impressas e/ou disponibilizadas na internet. 

 

A forma de organização dos componentes curriculares será a seguinte: o curso 

constará de oito períodos/semestres 

Em geral serão ofertadas cinco de maneira modular por semestre, com quatro 

Unidades Didáticas em cada componente curricular, sendo que cada um se constituirá de 

dezoito aulas.  

Numa Unidade Didática serão trabalhados blocos de conteúdos em quatro aulas. Logo, 

o processo de interação, reflexão e (auto) avaliação no processo de ensino e aprendizagem de 
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um ou mais temas da Unidade Didática serão trabalhados em quatro aulas. Nesse período, o 

aluno entrará em contato com o conteúdo em foco e interagirá com seu tutor para discussão da 

temática. O próprio estudante poderá realizar suas perguntas para o tutor a distância, 

professor-tutor que dirigirá os trabalhos e orientará a participação dos estudantes.  

Ao finalizar a segunda Unidade Didática será intercalada uma aula para a primeira 

avaliação de aprendizagem presencial. Da mesma forma, quando concluir a quarta Unidade 

Didática e a rota ou componente curricular, será incluída a segunda avaliação de 

aprendizagem presencial perfazendo dezoito aulas.  

 

4.4.2 Encontros e momentos presenciais 

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância, atendendo ao que determina o 

Decreto Nº 5.622, de 19/12/2005, que prevê a obrigatoriedade de momentos presenciais em 

cursos a distância oferecerá atividades e outras oportunidades presenciais com apoio tutorial. 

Estes serão para esclarecer dúvidas e compreender a sistemática das atividades, adequar 

bibliografias ao estudo sob orientação do tutor presencial. Terão dois encontros presenciais 

obrigatórios para a avaliação do componente curricular que será modular.  

Os momentos presenciais serão utilizados para atividades como: seminários, 

avaliações, projetos de extensão, encontro de iniciação científica, projeto de arte entre outros. 

Esses momentos constarão do calendário acadêmico e do cronograma de ações do curso de 

Pedagogia de cada semestre.  

Na sala do Polo de Apoio Presencial, os tutores supervisionam também as atividades 

de avaliação desenvolvidas presencialmente. 

 

 

4.4.3 Procedimento avaliativo 

 

O procedimento avaliativo está respaldado no Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 

2007, que altera os dispositivos dos Decretos nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e Decreto 

nº 5.773, de 9 de maio de 2006 revogado pelo DECRETO Nº 9.235,DE 15 DE DEZEMBRO 

DE 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino. Conforme este decreto: ―§ 2º As atividades presenciais obrigatórias, 

compreendendo avaliação, estágios, de trabalhos ou prática em laboratório, conforme o art. 1º, 

§ 1º, serão realizados na sede da instituição ou nos polos de apoio presencial, devidamente 

credenciados‖.  

O processo de avaliação perpassa pela construção do conhecimento, a compreensão e 

o desenvolvimento da capacidade do aluno para resolver problemas referentes aos conteúdos. 

As duas provas avaliativas serão presenciais e as provas serão elaboradas pelo professor 

elaborará itens de múltipla escolha e discursivos para as avaliações de acompanhamento de 

aprendizagem.  

 

4.4.4  Plano de Aprendizagem 
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O Plano de Aprendizagem deverá conter um mapa de atividades que é um desenho 

didático dos objetivos de aprendizagem mediante a construção dos instrumentos de 

aprendizagem e avaliação. Ele busca integrar o compromisso de aprendizagem e 

desenvolvimento do conhecimento científico pautados na investigação, interrogação, 

problematização, sem verdades absolutas ou pré-concebidas, bem como descarte realidades 

descontextualizadas ou que não incorpore o contexto social no qual o aluno está inserido.   

Para isso os alunos da Faculdade ITOP, além das aulas que incorporarão esse desenho 

didático terão acesso a cursos, a seminários e palestras presenciais e virtuais, a eventos 

acadêmicos, além de atividades de pesquisa e extensão para o seu envolvimento e 

desenvolvimento acadêmico.  

Dessa forma além das avaliações das disciplinas (provas) e tutoria presencial, o curso 

de Pedagogia EaD da Faculdade ITOP possuirá atividades presenciais ao longo dos semestres 

acadêmicos que ampliam o espaço de aprendizagem e interação dos alunos. 

A mediação pedagógica se dará por intermédio dos materiais instrucionais colocados 

à disposição do aluno durante o curso. Esses materiais serão pedagogicamente construídos, 

numa linguagem dialógica, com o objetivo de tornar possível uma ação educativa afinada com 

um modelo de ensino caracterizado pela pesquisa, pela participação, pela criatividade, pela 

expressividade e pela interatividade. 

A mediação pedagógica se expressa, também, por meio da construção de 

exercícios/atividades que enriquecem o conteúdo com referências na experiência e no 

contexto do educando e a indicação dos recursos instrucionais mais aderentes para 

desenvolver as competências, as habilidades e as atitudes requeridas pelos objetivos dos 

planos de ensino das disciplinas dos cursos. 

No ensino a distância da Faculdade ITOP a motivação dos alunos para a aprendizagem 

será uma preocupação constante, portanto, alguns princípios são defendidos como a que 

prevaleça a interação entre aluno e tutor, e nesta a aprendizagem colaborativa, incentivando a 

busca do conhecimento. Outro será a interação entre o aluno e seus pares, pois serão 

elementos estimuladores da participação ativa em todas as atividades propostas, criando 

condições para a construção de novos conhecimentos aplicáveis ao cotidiano das pessoas e da 

sociedade. 

No Plano de Aprendizagem será delineado o desenho didático da disciplina em 

quatro unidades, com quatro aulas por unidade e mais duas avaliações presenciais. Nessa fase 

serão definidos os objetivos de aprendizagem e temas/assuntos/conceitos-chave da disciplina, 

que serão distribuídos entre os recursos de aprendizagem: slides, livros virtuais, roteiro de 

estudo, vídeos). 

No curso EaD de Pedagogia da Faculdade ITOP, as disciplinas têm estrutura pré-

definida de acordo com a carga horária e as diretrizes do Plano de Ensino e do Projeto 

Pedagógico do Curso, tendo um planejamento mínimo inicial, com o desenho didático e 

recursos a seguir:  

• Livros virtuais selecionados do catálogo de editoras parceiras, que comporá o acervo 

bibliográfico;  

• Livros e documentos da internet de domínio público;  

• Conteúdo digital, elaborados pelo professor-autor;  

• Roteiro de Estudo, elaborados pelo professor;  
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• Slides de apresentação da disciplina – 5 a 7 minutos;  

• Slides introdutórios das 4 aulas no começo de cada uma das 4 Unidades Didáticas do 

módulo (disciplina), com duração de 8 a 10 minutos. Ao todo são 16 aulas e mais duas de 

avaliações presenciais.  

• Fórum de Discussão;  

• Exercícios objetivos e discursivos no final das aulas para as 16 aulas do módulo;  

• Avaliação discursiva de base investigativa, valorizando análise, síntese, aplicação e criação;  

• Chats. 

 

O conteúdo digital é um dos canais de distribuição de conteúdo, além do escopo 

conceitual e teórico da disciplina, se constitui no fio condutor da disciplina, porquanto assume 

o papel de orientar o estudante sobre o seu processo de autoaprendizagem.  

Trata-se de um conteúdo mais interativo, prático e aplicado à realidade dos conteúdos 

das unidades, atividades de fixação e complementares, indicações de vídeos, livros, revistas, 

artigos e matérias jornalísticas e outros objetos de aprendizagem.  

O conteúdo digital contempla a estruturação de roteiros e de possibilidades de 

aprendizagem e construção de conhecimento, portanto, seu processo de elaboração e de 

produção envolve a interação entre diversos atores/setores, tendo o professor como elemento 

central.  

Roteiro de Estudos da Abertura: onde o professor-autor deve dirigir-se ao estudante 

apresentando a disciplina em linhas gerais, indicando qual são os livros da disciplina e 

convidando-o a ler o material. É importante salientar a relevância do roteiro para potencializar 

os estudos. Além disso, a abertura deve incluir os seguintes itens:  

• Mini currículo do autor;  

• Objetivos da disciplina;  

• Ementa;  

• Referências – Onde devem ser especificadas as bibliografias Básicas e Complementares.  

• Roteiro de Estudos das Unidades: o documento será didaticamente dividido em unidades de 

estudo – as mesmas que compõem a estrutura da disciplina. Para cada unidade haverá:  

• Questões norteadoras, que o estudante deverá ser capaz de responder após o estudo de cada 

unidade;  

• Objetivo, onde o professor apresentará o objetivo da unidade, em conformidade com o Plano 

de Aprendizagem da disciplina;  

• Conteúdo Programático, onde o professor listará as aulas e respectivos títulos que compõem 

a unidade, com base no Plano de Aprendizagem da disciplina.  

Internamente, cada uma das quatro unidades deve ter textos de problematização dos 

conteúdos da ementa/plano de ensino divididos em 4 seções denominadas aulas, além de:  

• Atividades de autoaprendizagem ao final de cada aula;  

• Seções para destaque de conteúdos utilizando chamadas do tipo: Para refletir, Saiba Mais, 

Dicas, Curiosidades, Importante, Observação, etc.;  

• Textos de encaminhamento para leitura e aprofundamento dos conteúdos; para participação 

no Fórum; para assistir vídeos da unidade; para a realização das atividades de fixação que se 

encontram no ambiente virtual de aprendizagem. 
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O roteiro de cada unidade apresentará indicação de outros suportes para 

aprofundamento: vídeos, sites, artigos e periódicos; indicação de redes sociais e blogs. 

Os livros selecionados para os Cursos de Graduação da Faculdade ITOP têm por 

objetivo fornecer subsídios teóricos para o estudo dos conteúdos selecionados para o conjunto 

de disciplinas (módulos), sem que se tenha a pretensão de esgotar todos os assuntos, nem de 

que sejam a única fonte de estudos do estudante. 

As atividades que serão publicadas e realizadas no ambiente virtual de aprendizagem 

apresentam a seguinte composição: 

As atividades são consideradas instrumentos que articulam o aprendizado 

colaborativo, quando os estudantes trabalham em grupos direcionados a um objetivo 

acadêmico comum. Além de estimular as habilidades da escrita dentro da norma culta, a 

capacidade argumentativa e a capacidade de compartilhar práticas de conhecimento e 

habilidades com outros estudantes, também permite expressar sua capacidade criativa, caso 

dos fóruns e chats.   

Atividades de autoaprendizagem com itens de múltipla escolha e discursivos também 

constituem atividades, possibilitando que o aluno trabalhe individualmente em seu próprio 

nível e ritmo em direção a uma meta acadêmica.  

As avaliações discursivas valorizam o pensamento crítico, a postura investigativa e a 

qualidade de comunicação escrita do aluno, a partir de competências de análise, síntese e 

avaliação dos conteúdos.  

Todas as atividades buscam uma convergência de mídias. 

Ao longo do processo, as atividades permitem o acompanhamento do desempenho do 

aluno e a definição de novas estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem. 

Nessa perspectiva, a sala de aula virtual deve possibilitar ao aluno interfaces e espaços 

para interação, cooperação, orientação e para o gerenciamento de seu processo de estudo. 

Além disso, deve propiciar o processo de construção de modo a possibilitar o seu 

protagonismo, a sua autonomia e a sua autoria, promovendo e oportunizando comunicação 

pessoal, comunitária e tecnológica. Quanto à dinâmica de funcionamento do campus virtual, 

no início de cada módulo (disciplina) serão publicados, no ambiente virtual de aprendizagem, 

o calendário acadêmico, incluindo os prazos para a realização das atividades avaliativas e não 

avaliativas e os respectivos critérios de avaliação.  

Os tutores a distância têm um limite de 48 horas para o esclarecimento de dúvidas 

apresentadas pelos alunos em relação às atividades realizadas e um prazo máximo de 7 dias 

úteis para a correção, a partir da data em que foram postadas no ambiente, pelo aluno, e os 

prazos designados em calendário acadêmico.  

O processo de esclarecimento de dúvidas sobre as atividades também será apoiado 

pelo tutor presencial, que agendará horários com os alunos individualmente ou em grupo, nos 

laboratórios de informática ou nas salas de atendimento do Polo Central de Apoio Presencial.  

Todo o processo de acompanhamento do trabalho realizado pelos tutores a distância e 

presenciais é supervisionado pelo Coordenador Geral EaD, pelo Coordenador do Curso.   

Os relatórios serão acessíveis para os usuários que tenham a função de tutor.  

Haverá a exibição de relatórios de desempenho dos alunos, notas e tempo de acesso no 

ambiente tanto dos alunos quanto dos tutores. 
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Além disso, cada aluno poderá usar o ambiente virtual para acompanhar seu 

desempenho acadêmico, participar da ouvidoria, realizar as avaliações institucionais, interagir 

com professores e colegas, fazer solicitações à secretaria, acompanhar as aulas, postar as 

atividades, etc. 

Embora haja esse trabalho virtual é dada ênfase à prática pedagógica que se evidencia 

através das atividades práticas especialmente nas disciplinas de Pesquisa na Prática 

Pedagógica que são desenvolvidas do 1º ao 4º semestre do curso e nos estágios que ocorrem a 

partir do 5º período. 

O estudante de Pedagogia trabalha com um repertório de informações e habilidades 

composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 

proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética 

e sensibilidade afetiva e estética. 

Além do já exposto, para a formação do licenciado em Pedagogia, o ISE- Faculdade 

ITOP proporciona o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função 

de promover a educação para e na cidadania, a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados 

de investigações de interesse da área educacional e a participação na gestão de processos 

educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino além da 

inserção e conhecimento de outros espaços educativos não escolares. 

 

 

4.5   POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

O ensino é concebido como um processo, intencional e sistemático, de investigação do 

conhecimento; visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades cognitivas dos 

alunos e a sua preparação para a vida social e profissional e busca, no domínio científico e 

profissional de um determinado campo do conhecimento, a construção progressiva da sua 

autonomia.  

A política da Faculdade ITOP para o ensino de Graduação está orientada para a 

vivência na realidade social, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma 

parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e cultural, 

oferecendo uma formação generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos 

construídos na resolução de problemas do cotidiano. Destacam-se, nesta direção, a oferta 

gratuita de vagas no curso para indígenas.  

Nessa perspectiva, o curso de Pedagogia, orientado pelo seu projeto pedagógico, em 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade ITOP e com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, favorecerá a formação de docentes com uma visão ampla e crítica da 

realidade local e regional, para atuarem na Educação Básica e Espaços Educativos não 

Escolares.  

No Curso de Pedagogia, o ensino, a pesquisa e a extensão estão articulados, integrando 

as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo com a 

sociedade. A cada atividade de ensino procurará envolver a produção do conhecimento e sua 

contribuição social, ao mesmo tempo em que cada atividade de pesquisa possa se articular 

com o conhecimento já existente e cada atividade de extensão seja um espaço privilegiado em 
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que educadores, estudantes e comunidade articulem a difusão e a produção do conhecimento 

acadêmico e do conhecimento popular possibilitando uma percepção enriquecida dos 

problemas sociais. Partindo-se deste princípio, a Pesquisa produz conhecimento, o Ensino o 

transmite e a Extensão aplica e transfere este conhecimento de forma articulada e não 

isoladamente. Esta ação integradora da pesquisa, do ensino e da extensão estará a serviço da 

sociedade, demonstrando o compromisso do curso e da Faculdade com os problemas sociais. 

O Ensino é o processo de disseminação e apreensão do conhecimento historicamente 

produzido pela humanidade. Todo ensino envolve a perspectiva da produção e da inovação do 

conhecimento que estão configuradas na pesquisa. Deve ser visto em uma perspectiva 

dinâmica de processo estrutural de construção do conhecimento e nunca em uma visão 

estática de transmissão passiva de conteúdos de disciplinas isoladas. Serão utilizadas formas 

diversificadas nas situações de aprendizagem utilizando-se a prática reflexiva, delineando a 

atividade docente e a construção de competências necessárias ao desenvolvimento 

profissional. 

Através de pesquisa visa qualificar a produção científica por meio do projeto de 

Iniciação Científica oferecido e mantido pela Instituição, mas também através de produção de 

artigos e publicações e TCC. Para isso além de participar de congressos, apresentar pesquisa 

em seminários, encontros de Iniciação Científica e publicar em Anais de Congressos, a 

Faculdade potencializa ainda mais essa disposição, disponibilizando e mantendo a revista 

MULTIDEBATES. O curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância 

também participará do projeto no âmbito do Programa de Iniciação Científica, já existente na 

graduação presencial, com uma temática vinculada à área da educação e utilizará esses outros 

instrumentos que incentivam a pesquisa. 

A Instituição considera a Iniciação Científica uma prática acadêmica de inserção de 

alunos da graduação na pesquisa científica. Para tanto, a Faculdade apoia concedendo 

desconto de parte da mensalidade, através de bolsa no Programa Institucional de Iniciação 

Científica da Faculdade ITOP, como forma de estimular e consolidar a atmosfera científica na 

comunidade acadêmica. 

Quanto a extensão, implementou e continua a implementar programas de extensão, 

envolvendo ações de Incentivo à implantação de projetos voltados para a educação continuada 

e para a formação de habilidades didático pedagógicas; estimula a participação da 

comunidade escolar nos colegiados e órgãos deliberativos e comissões de avaliação. O Curso 

de Licenciatura em Pedagogia Presencial articula-se à comunidade do seu entorno realizando 

eventos, seminários pedagógicos, projetos e atividades na área educacional como Cine Cult, 

Seminário do Curso de Pedagogia, Tertúlia, Leitura e Produção de Textos, Projeto de Arte, 

Recepção aos Acadêmicos, Celebração do Dia da Criança, Encontro de Iniciação Científica, 

entre outros. Estes mesmos e outros serão desenvolvidos com o curso em EaD. 

Entende-se a extensão como um processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre as 

instituições de ensino superior e a sociedade. 

Nesta perspectiva a Instituição já desenvolve políticas de Avaliação Institucional e 

Responsabilidade Social referente à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural. 
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4.6  APOIO AO DISCENTE 

 

A Faculdade ITOP oferece ao seu aluno programas de incentivo acadêmico e 

programas de apoio psicopedagógico, através de atividades extracurriculares, encontros 

científicos e culturais, sala de estudos, monitoria, palestras de atualização, adequação da 

estrutura para deficientes e estimula sua participação em centros de representação estudantil e 

intercâmbio com outras instituições através de participação em eventos. A coordenação do 

curso oferece atendimento presencial e através de chats para orientação dos acadêmicos. 

Nesse sentido, acreditamos que o ensino deve se pautar pelo desenvolvimento de 

atividades reflexivas, de desenvolvimento de habilidades específicas e, sobretudo, de 

autonomia, através da internet ou presencialmente.  

Assim, através do ambiente virtual, a Faculdade possibilita aos estudantes participar 

do processo de ensino-aprendizagem, interagir com seus pares e com o corpo docente e, ao 

mesmo tempo, aprofundar os estudos ao longo de todo o curso. 

 

4.6.1  Programas de Incentivo Acadêmico 

 

A Faculdade ITOP promove programas de incentivo acadêmico de forma permanente 

e sistemática, nos quais os alunos têm a possibilidade de desenvolver suas aptidões e 

habilidades na medida em que novos conhecimentos são agregados. 

A possibilidade de o aluno engajar-se em atividades extracurriculares, em projetos de 

iniciação científica, em monitoria, em estágios internos, em visitas técnicas, em visitas e 

participação em feiras técnico-científicas, em congressos e seminários, em grupos voluntários 

de estudos e em tantos outros programas e atividades contribuem como um diferencial num 

mundo extremamente competitivo. 

Essas atividades resultam também no maior compromisso com o curso, reduzem a 

evasão, promovem qualificação nas competências técnicas, práticas e sociais e permitem ao 

educando visualizar e vivenciar todas as relações existentes entre o meio acadêmico e o setor 

produtivo. 

Outra demonstração da política de incentivo institucional é o fato de muitos alunos do 

curso serem beneficiados com diferentes percentuais de bolsas concedidas pela própria IES, 

ou, em consonância com as políticas sociais de Governo Federal, com o PROUNI e 

financiamentos do FIES. 

 

4.6.2 Espaços de Orientação Psicopedagógico ao Discente 

 

O Curso de Pedagogia da Faculdade ITOP comprometido com a permanência de seu 

corpo discente, por meio do seu Programa de Orientação ao Discente - POD apoia o estudante 

nas suas diversas demandas, promovendo a sua interação no meio acadêmico e viabilizando 

sua permanência através de ações que permite uma maior integração, bem-estar e melhor 

desenvolvimento acadêmico. Esse atendimento ocorre através de agendamento, 

presencialmente por uma doutora psicóloga. 
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O Programa de Orientação ao Discente – POD tem como objetivo central acompanhar 

os alunos ao longo da graduação, assistindo-os em suas dúvidas e ansiedades, favorecendo o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais à sua formação, possibilitando-lhe uma 

participação efetiva na vida acadêmica. 

É função do POD acompanhar os alunos ao longo da graduação, assistindo-os em suas 

dúvidas e ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais à 

formação deste futuro profissional, possibilitando-lhe uma participação efetiva na melhoria da 

qualidade de ensino. Tem por finalidade orientar e apoiar os discentes de graduação, na 

resolução de problemas acadêmicos e de relacionamento interpessoal que interferem no 

desenvolvimento pessoal, profissional e no processo de ensino aprendizado. 

Além desse programa o curso de Pedagogia em EaD da Faculdade ITOP procurará 

acompanhar os acadêmicos desde seu ingresso até o egresso, assistindo-os em relação às suas 

necessidades de acessibilidade pedagógica, comunicativa e arquitetônica, através uma equipe 

multidisciplinar. 

O curso planejará estratégias para favorecer ou garantir a implementação da educação 

inclusiva, indo além das adequações arquitetônicas que garantem acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Caso os professores-tutores a distância ou tutores presenciais identificarem algum 

aluno com necessidade e atendimento individualizado ou orientativo, encaminharão o mesmo 

para a coordenação de curso para análise e triagem. Poderá ser enviado ao POD para 

avaliação e acompanhamento ao discente.  

O POD, após o atendimento do aluno, elaborará parecer à coordenação de curso, bem 

como as orientações pertinentes e necessárias para o atendimento global do discente ao longo 

do seu processo acadêmico.  

A política e adequações de infraestrutura física, no polo sede de apoio presencial, 

relativas à promoção da acessibilidade, atendimento prioritário, imediato e diferenciado para 

utilização, com segurança e autonomia total ou assistida, por pessoas com necessidades 

especiais ou com mobilidade reduzida, estão estabelecidas em atendimento ao art. 16, inciso 

VII, alínea "c" do Decreto nº 5.773/2006 revogado pelo DECRETO Nº 9.235,DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 2017 e ao Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Estes alunos 

poderão utilizar com segurança e autonomia, total ou assistida, os espaços, mobiliários e 

equipamentos; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de 

tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Também poderão contar com o 

acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como, dos recursos didáticos 

para alunos surdos ou com deficiência auditiva, em atendimento ao disposto no art. 16, inciso 

VII, alínea "c" do Decreto nº 5.773/2006  revogado pelo DECRETO Nº 9.235,DE 15 DE 

DEZEMBRO DE 2017 e art. 14, § 1º, inciso VIII, do Decreto nº 5.626/2005. Isto porque a 

ITOP se compromete em estabelecer a existência de local de atendimento específico para as 

pessoas portadoras de deficiência visual, inclusive com a contratação de pessoal capacitado a 

dar este tipo de assistência além de adquirir acervo bibliográfico em braile, assim como 

computadores específicos para a realização de estudos e pesquisas. 

Hoje as condições de acesso aos portadores de necessidades especiais, nos prédios 

onde funcionam a Faculdade ITOP com atendimento presencial, são suficientes, pois possuem 

rampas de acesso, com inclinações adequadas e corrimãos que permitem o deslocamento dos 
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portadores de necessidades especiais aos locais de uso coletivo, banheiros masculinos e 

femininos equipados com barras de apoio, estacionamentos específicos, prioridade ao 

atendimento aos portadores de necessidades especiais nos diferentes setores da IES e portas 

de todas as dependências amplas e capazes de darem acesso aos cadeirantes. 

 

4.6.3 Atendimento Pedagógico ao Aluno da EaD  

 

O Polo Central de apoio presencial será o espaço de referência para acolhimento e 

atendimento do aluno EaD. O mesmo funcionará integrado aos demais setores administrativos 

e acadêmicos da Faculdade, Disponibilizando uma série de serviços para o aluno.  

O Polo Central de apoio presencial centralizará o atendimento acadêmico do aluno, 

bem como a sua orientação quanto às questões específicas da modalidade EaD, o uso e 

interação com o AVA e suas respectivas funcionalidades.  

Esses atendimentos poderão ser feitos através do: 

- ambiente virtual de aprendizagem; 

- atendimento personalizado presencial, previamente agendado; 

- atendimento em pequenos grupos. 

Os horários para atendimento individual e em grupos serão estabelecidos em função 

das necessidades dos alunos e de sua disponibilidade de tempo de estudo. 

As atividades práticas de cada disciplina, bem como as atividades de prática de 

formação, do estágio supervisionado e TCC, que integrarão o currículo, serão realizadas sob a 

orientação do professor e acompanhadas pelos tutores presenciais. Já a orientação para 

estágios não obrigatórios remunerados, ficará sob a orientação dos tutores presenciais e 

professor de estágio.  

Os alunos da Faculdade ITOP têm à sua disposição uma estrutura de atendimento 

dedicada para tratar de questões de ordem administrativa, bem como demais solicitações 

acadêmicas. Essa estrutura de atendimento, funcionará de modo a normatizar e a 

operacionalizar tanto o atendimento das solicitações presenciais quanto online, por meio do 

sistema de requerimentos, disponível no Portal do Aluno.  

 Para viabilizar o atendimento ao acadêmico a Faculdade ITOP oportunizará aos 

acadêmicos: 

 Coordenação Geral da EaD: tem por função normatizar, regulamentar e garantir a 

execução das políticas, diretrizes de atendimento acadêmico e pedagógico aos alunos, bem 

como o funcionamento da tutoria presencial, a distância e da monitoria; além de gerenciar a 

política de formação inicial e continuada para os tutores, presenciais e a distância, e 

monitores. É sua função também, atuar na gestão e na alocação da tutoria presencial do curso 

no polo central, em parceria com os coordenadores de curso EaD.  

 Coordenador de Curso de EaD Pedagogia: tem por função atuar na gestão do curso 

e do corpo de docentes-tutores a distância e tutores presenciais, suportado pelo Núcleo 

Docente Estruturante do Curso. No que se refere ao processo de tutoria, apoia e participa, em 

parceria com a Coordenação Geral do EaD, da elaboração das políticas, diretrizes de 

atendimento acadêmico e pedagógico aos alunos, bem como no processo de avaliação do 

curso, tanto pela Avaliação Institucional quanto pela avaliação de desempenho dos tutores X 

disciplinas X alunos. Suas principais atribuições no que se refere à tutoria são: alocação de 
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tutores a distância, de acordo com a aderência acadêmica, titulação e regime de trabalho às 

necessidades do curso; acompanhamento da alocação de tutores presenciais, atuação no 

processo de orientação e formação continuada dos tutores, presenciais e a distância, no que 

tange às especificidades do projeto pedagógico do curso e análise dos resultados acadêmicos, 

da Avaliação Institucional e da avaliação de desempenho dos tutores para ações de melhoria 

contínua e ações corretivas, quando forem necessárias. 

 Professores: No período em que estiverem ministrando as disciplinas, os professores 

deverão dedicar 20 h/aula semanais, em plantões previamente determinados para: 

- orientar os tutores a distância e os presenciais, sanando dúvidas e discutindo questões 

através do ambiente virtual de aprendizagem; 

- planejar e orientar os estudos e sanar dúvidas dos acadêmicos, através do ambiente virtual de 

aprendizagem e do chats. 

 Tutores a distância: durante 20 h/aula semanais, em plantões previamente 

determinados, estarão à disposição dos tutores presenciais e para atender questões de caráter 

pedagógico do ambiente virtual de aprendizagem. 

 Tutores presenciais: estarão disponíveis por 20 h/aula, em plantões previamente 

determinados nos Polos, para atendimento e orientações aos alunos, visando ajudá-los a 

superar as dificuldades que se lhes apresentarem quanto à aprendizagem dos conteúdos, 

inserção no curso, organização do tempo de estudo e realização das atividades de estudos 

programados, e outras atividades. 

 Monitor: tem por função atuar no atendimento dos alunos, na sala de aula virtual, de 

questões de orientação administrativa, quanto aos prazos, procedimentos, calendário e 

funcionamento da modalidade, da EaD e da Universidade, além de apoiar e acompanhar o 

cumprimento dos prazos acadêmicos pelos tutores a distância. Fornecem subsídios para 

atuação dos coordenadores de curso EaD no que tange ao processo de avaliação e 

acompanhamento da mediação pedagógica dos tutores a distância, visando o processo de 

melhoria contínua e feedback. Suas principais atribuições são a atuação no atendimento dos 

alunos, no Fórum Monitoria, e apoiar os tutores no que tange ao cumprimento das diretrizes e 

orientações acadêmicas da Faculdade, principalmente dos prazos acadêmicas e prazos de 

atendimento. Tem formação aderente à função e ao curso.  

 

 

4.7  MATERIAL DIDÁTICO  

 

Entendemos, e incorporamos em nossa prática pedagógica, que o estudante de 

Pedagogia precisa perceber que a sua formação em nível superior deve acontecer de modo 

contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma formação 

profissional fundamentada na competência teórico-prática. 

  O curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância deve dar especial 

atenção ao material didático oferecido aos seus discentes no decorrer do curso. Todo esse 

material didático, bem como a sua veiculação, acesso e manipulação deverão ser 

disponibilizados através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Seguindo as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação, o curso de Pedagogia da Faculdade ITOP procura ―estimular práticas de estudos 
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independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do estudante‖ 

(BRASIL, 2003).  

Para isso disponibiliza o acervo da biblioteca virtual que se constitui de obras de 

renomados autores nacionais e internacionais adequado a cada disciplina e será atualizado 

automaticamente.  

Os livros virtuais e outros materiais como artigos, sites, links, filmes, vídeos são 

postados no ambiente virtual da Faculdade, para serem disponibilizados aos estudantes. A 

previsão de elaboração e disponibilização deste material teve a validação de uma equipe 

multidisciplinar formada pelo NDE e por professores do curso de Pedagogia Presencial. A 

equipe multidisciplinar considerou que este material didático previsto é adequado à formação 

dos pedagogos, conforme prevê este PPC.  

Os acadêmicos poderão explorar os textos de cada disciplina, sistematizando os 

estudos a partir dos conteúdos abordados, possibilitando-lhes reflexões e questionamentos a 

respeito do objeto de estudo. 

Assim, esses materiais possibilitam aos estudantes participarem do processo de 

ensino-aprendizagem, interagir com seus pares e com o corpo docente e, ao mesmo tempo, 

aprofundar os estudos.  

 

4.7.1   Utilização do Material Didático 

 

Os estudantes receberão um guia de orientação de curso que, além das informações 

sobre o Curso (apresentação, histórico, objetivos, perfil do egresso), contém informações 

sobre a estrutura do curso (tutoria presencial e a distância), atividades supervisionadas, 

(pesquisas e visitas às escolas da comunidade), orientações práticas para o estudo individual e 

para a ampliação cultural. 

Esse guia apresenta, ainda, o quadro da distribuição dos componentes curriculares com 

as 4 unidades, com a carga horária das disciplinas para que o estudante possa organizar a sua 

agenda de estudos. Outras informações fundamentais para a organização de sua aprendizagem 

referem-se à metodologia de avaliação, aos instrumentos de avaliação (as provas 1 e 2 

individuais presenciais) aos critérios de avaliação e ao exame final. 

A cada Unidade de Aprendizagem da disciplina, é indicado aos estudantes os livros 

virtuais com o roteiro das quatro unidades e das quatro rotas em cada uma das unidades. 

Além dos livros, o estudante tem acesso a materiais complementares indicados pelos 

professores no Ambiente Virtual de Aprendizagem através de uma Rota de Aprendizagem 

que organiza a informação. O material didático, além de ser o complemento da aula através de 

slides torna-se um meio que leva o estudante a questionar, a investigar, a refletir, e a 

reconstruir conhecimentos anunciados pelos professores e trabalhados, se necessário, com os 

tutores. O material didático é um diferencial que contribui para promover a aprendizagem 

autônoma. 

 

4.7.2   Materiais didáticos básicos: abrangência, aprofundamento, coerência teórica e 

metodológica 
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O material didático utilizado pelos cursos de graduação da Faculdade ITOP, tanto do 

ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, está concebido de acordo com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos determinados pela Educação a 

Distância. Em cada unidade didática da disciplina, devem ser observados os princípios 

filosóficos e políticos orientadores do currículo do curso. Isto implica a observância do 

trabalho pedagógico, como princípio educativo na orientação das preocupações didático-

pedagógicas, incorporando a pesquisa e garantindo a relação teoria e prática. A utilização 

deste material didático possibilita desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, 

pois considera a sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, procurará atender a 

acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da 

formação, e prevê linguagem inclusiva e acessível, com recursos inovadores. 

Dessa forma, tal material subsidiará o autoestudo do curso, de forma a propiciar ao 

aluno uma sólida fundamentação em cada unidade didática da disciplina sob sua 

responsabilidade. A bibliografia virtual cumprirá, neste início de percurso, o papel de 

referência curricular para o trabalho docente, o trabalho da tutoria e a aprendizagem do aluno. 

O material didático e as atividades com os textos indicados (de exploração e 

sistematização) têm como objetivo auxiliar o aluno na sistematização do material estudado, 

possibilitando-lhe questionamentos e reflexões a respeito do objeto de estudo levando-o a 

relacionar a teoria com a prática. As leituras complementares indicadas deverão encaminhar o 

aluno para um aprofundamento dos conteúdos desenvolvidos durante todo o semestre. 

O uso do computador e da Internet possibilitam a exploração multimidiática e 

interacional dos assuntos que serão abordados. Esses meios serão utilizados de diversas 

formas.  

Primeiramente, pode-se aproveitar as características dinâmicas da tecnologia 

informática para propiciar uma integração entre diferentes formas de se representar um 

determinado conhecimento científico. Os alunos, mesmo os que apresentam necessidades 

especiais, terão oportunidade de observar a descrição de um conceito através de textos, 

imagens, vídeos, animações, simulações etc. 

A segunda forma diz respeito ao uso do computador como ferramenta de 

comunicação, de modo a garantir uma maior integração e o estabelecimento de relações mais 

diretas e constantes entre os alunos e os professores, assim como entre esses grupos entre si.  

Por último, o uso do computador também possibilita ao aluno ver e rever quantas 

vezes necessitar, exemplos animados, explicações dos professores, textos e anotações de aula, 

a análise dos colegas e reconstrução do seu conhecimento. 

Cada disciplina do curso utilizará material em diversas mídias, conforme seu 

planejamento pedagógico, onde constará o conteúdo que o aluno precisa estudar, além de 

atividades. 

Assim, dentre os materiais didáticos básicos do curso constarão: 

- Livros: os livros indicados como leitura obrigatória na Bibliografia Básica de cada disciplina 

estarão à disposição dos alunos na biblioteca virtual, com acesso individual e ininterrupto, por 

meio de contrato com a Editora Pearson. Os livros indicados na Bibliografia Complementar 

estarão a disposição dos alunos na Biblioteca física do polo. 

- Artigos de Revistas e Jornais: os professores e tutores selecionarão artigos de revistas e 

jornais relativos aos temas estudados e deverão disponibilizá-los aos tutores e alunos do 
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curso, oportunizando, assim, uma maior dinamicidade na construção do currículo. Além dos 

textos sugeridos, os alunos serão incentivados a buscarem outros textos, principalmente na 

Web. 

- Palestras: fazem parte também da dinâmica curricular, palestras e conferências proferidas 

por ocasião da realização dos seminários presenciais, especialmente para os alunos do curso. 

- Textos dos Alunos: à medida que os alunos estiverem produzindo seus textos, resultados dos 

estudos e pesquisas realizados, eles serão colocados em disponibilidade em formato digital, na 

Biblioteca Virtual. 

- Vídeos e DVDs: serão disponibilizados vídeos educativos complementares às 

unidades pedagógicas e outros materiais disponíveis na Web. 

 

 

4.8  TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO 

PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM 

 

É inegável que a informação passou a ser um dos instrumentos críticos para os 

profissionais ligados à Pedagogia. Isto ocorreu não apenas em função da acelerada corrida na 

oferta de novas tecnologias, mas, sobretudo, porque a informatização veio possibilitar maior 

eficiência na ação didático pedagógica.  

Ressalta-se com grande ênfase a contribuição que a informática, progressivamente, 

tem proporcionado aos profissionais no sentido de lhes oferecer apoio docente. Tais ganhos 

são incorporados beneficamente ao trabalho dos pedagogos uma vez que isto lhes dota de 

facilidades e subsídios para atuarem mais em nível estratégico nas organizações.  

O curso reconheceu e incorporou, no contexto do processo pedagógico, as novas 

tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de oferecer maiores subsídios aos 

docentes, tutores e discentes. Os docentes têm a sua disposição diversos recursos tecnológicos 

para exercer a sua função e os discentes têm a sua disposição, tecnologias que lhes permite 

pesquisar, interagir e acompanhar todo o seu processo acadêmico. 

Assim o curso de Pedagogia, para melhor dinamização e qualidade das aulas, 

atualmente conta com equipamentos como notebook ou computador (com entrada para DVD), 

internet via wireless. Nas atividades presenciais conta com equipamentos como um data 

show, um notebook ou computador e, quando necessário, uma caixa de som amplificada. E o 

aluno também tem a sua disposição tecnologias na área da biblioteca e no laboratório de 

informática para o seu processo ensino aprendizagem. 

Nesse sentido, o Curso de Pedagogia da Faculdade ITOP trabalha combinando o 

ambiente físico da sala de aula com o ambiente virtual criado especialmente para dar suporte 

didático-pedagógico tanto ao docente e tutores quanto aos discentes. Desse modo, cada 

professor poderá fazer uso do ambiente da web para disponibilizar material, receber trabalhos, 

estimular pesquisas, fazer enquetes, realizar fóruns, indicar sites voltados para as disciplinas 

do curso e outras atividades correlatas. Cada aluno pode usar esse ambiente para: acompanhar 

seu desempenho acadêmico, participar da ouvidoria, realizar as avaliações institucionais, 

interagir com professores, tutores e colegas, fazer solicitações à secretaria, acompanhar as 

aulas, postar as atividades, acessar o acervo virtual da instituição em qualquer hora ou lugar. 
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Assim também, o ambiente web possibilita um incremento no processo de avaliação 

da fixação da aprendizagem e possibilita executar o que foi prevista no projeto pedagógico do 

curso. 

 

4.8.1 Acessibilidade Digital e Comunicacional  

 

Além disso a Faculdade ITOP viabiliza a acessibilidade digital e comunicacional e a 

interatividade entre docentes, discentes e tutores. 

Para atender a todos os usuários sem exclusão, a Faculdade ITOP desenvolverá 

iniciativas de acessibilidade digital e comunicacional. Entende que a EaD, que é mediada com 

recursos tecnológicos, é fundamental para promoção de uma educação inclusiva. Promoverá 

condições para a convivência em um ambiente virtual de aprendizagem, por um lado, para 

que as pessoas com deficiência ou com necessidades especiais adquira a possibilidade de estar 

numa plataforma ou espaço no qual podem interagir em condições de igualdade com as 

pessoas ―sem deficiência‖ ou ―ditas normais‖. Por isso, disponibilizará recursos para que a 

acessibilidade no processo de ensino e aprendizagem seja inclusivo, preocupando-se com a 

acessibilidade desde o processo seletivo, ao AVA, às ferramentas de interação e comunicação 

via Web, ao acesso aos conteúdos distribuídos nos livros didáticos e nas diversas mídias 

integradas ao curso, bem como com todos os outros detalhes que um curso de qualidade a 

distância exige. 

Reconhece que na modalidade de Educação a Distância, as barreiras nas comunicações 

e na informação dificulta ou impossibilita a expressão ou o recebimento de mensagens e de 

informações, por meio dos sistemas de tecnologias. Por isso disponibilizará o 

acompanhamento de um especialista em atendimento às necessidades especiais, inclusive 

como intérprete de libras e oferecerá possibilidades de visualização de textos, através do 

Braille, do sistema de sinalização ou de comunicação tátil, dos caracteres ampliados, dos 

dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos 

e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Também os 

ambientes digitais para tornarem acessíveis desenvolverão conteúdos multimídias com 

animações e vídeos. 

A Faculdade ITOP não descuidará da inclusão de todos garantindo a acessibilidade 

Digital e Comunicacional. Para o processo de comunicação o material virtual estará 

disponível numa plataforma de ensino on-line acompanhado pelo tutor a distância, que dispõe 

de diversos meios de comunicação como notícias, agenda, interação por e-mail, fóruns de 

discussão, mensagens privadas, sala de bate papo e rede social. Os livros virtuais servirão 

como meio físico de suporte a todo esse aparato tecnológico e interativo.  

Um pré-requisito para o desenvolvimento do curso é o domínio, por parte dos alunos, 

das TICs. Portanto, o curso inicia-se com o estudo das tecnologias computacionais e de 

informação, por meio da disciplina de Educação a Distância e Tecnologia na Educação, 

trazendo-as para o ambiente de sala de aula tendo o cuidado de incorporá-las à prática escolar 

e utilizá-las nas atividades didáticas do curso. 

As atividades didáticas das disciplinas serão desenvolvidas através de ações 

presenciais e a distância.  
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Essas formas de comunicação possibilitarão o acesso aos bens culturais, 

principalmente, quando se trata de pessoas com necessidades especiais. O foco será 

impulsionar interações entre os envolvidos no processo por meio de recursos tecnológicos. 

Com vistas a explorar o potencial de interatividade propiciado pelo uso de tecnologias digitais 

e afirmar a concepção epistemológica sociointeracionista, no processo de ensino e 

aprendizagem. A acessibilidade digital deverá ser incluída nas atividades de planejamento e 

estruturação da interface do AVA, assim como dos conteúdos do curso caso se identificar 

demandas entre os acadêmicos.  

As pessoas com deficiência podem, através de ambientes virtuais de aprendizagem, 

obter aprendizado de forma autônoma e cooperativa. 

A acessibilidade tecnológica ou digital permeia todos os aspectos relacionados aos 

diferentes tipos como a Acessibilidade Metodológica relacionada aos métodos e técnicas de 

estudo, de trabalho e de lazer ou recreação.  

A Acessibilidade digital é uma forma de tornar uma tecnologia utilizável por 

qualquer pessoa, independente de sua condição física, sensorial, cognitiva, social ou condição 

de trabalho.  

 

4.8.2. Interatividade entre docentes, discentes e tutores 

 

A interatividade entre professores, tutores e estudantes é condição para garantir a 

qualidade de um curso a distância. Este processo é facilitado pelo avanço das TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) mediado pela ação tutorial com 

acompanhamento pedagógico e avaliação sistemática da aprendizagem dos alunos. 

A Faculdade ITOP dará condições para que todos os envolvidos no processo interajam 

e aprendam. A comunicação entre alunos, e seus formadores (tutores e professor) se dará 

preferencialmente através do uso das seguintes ferramentas: 

 - Fórum de Discussão: a ser utilizado para a interatividade entre aluno-aluno e aluno-

formadores, com o objetivo de troca de experiências e debate de temas de interesse das 

disciplinas; 

 - Rede de Relacionamento: utilizada para socialização das atividades ou projetos 

desenvolvidos ao longo do processo de formação; 

 - Chat ou Bate-Papo: possibilita oportunidades de interação em tempo real. No decorrer do 

curso, pretende-se realizar reuniões virtuais, por meio desta ferramenta, com o intuito de 

diagnosticar as dificuldades e inquietações durante o desenvolvimento das atividades; 

 - Agenda: espaço do AVA onde serão definidas todas as atividades; 

 - Caixa de Entrada: espaço que permite troca de mensagens e arquivos de forma 

privada ou para grupos específicos, permitindo comunicação direta do aluno com os colegas e 

formadores do curso; 

 - E-mail: ferramenta que possibilita envio de mensagens pelos professores de forma 

individual, por turma, por disciplina ou a todos os alunos cadastrados no AVA, muito útil para 

divulgação de instruções e comunicados de interesse geral. 
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4.9 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Plataforma E-ORBIT permite o gerenciamento 

de cursos à distância de uma forma dinâmica e produtiva por meio de um modelo de entrega 

sequencial do conteúdo a ser apresentado, ordenando, desta forma, a lógica pedagógica 

presente nos planos de ensino de cada disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sala de aula digital está preparada para reunir diversos formatos de mídia, que 

interagindo entre si, permitem ao aluno o completo entendimento do conteúdo apresentado, 

seja em texto, apresentações em slides, áudio ou vídeo. 
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RECURSOS DISPONÍVEIS NA SALA DE AULA VIRTUAL 

 

 

1 – BARRA DE IDENTIFICAÇÃO -Nesta barra são identificados: Cursos, Disciplina e 

Professor. Estando sempre visível na tela, este recurso permite que o aluno tenha a 

consciência de qual conteúdo está acessando, não se perdendo em seu processo de estudo.  

2 –AULAS DISPONÍVEIS- Na Plataforma E-ORBIT o conteúdo de uma disciplina pode ser 

subdividido em quantas partes forem necessárias, assim, é simples produzir uma sequência 

lógica de estudos, orientando melhor os alunos quanto a cada etapa do seu curso. Na 

sequência produzida, pode-se postar textos, slides, áudios, documentos ou avaliações, ou seja, 

tudo é feito em uma sequência pedagogicamente orientada. Em cada etapa também está 

disponível um fórum de discussão para que todos debatam sobre o conteúdo apresentado. É 

possível a determinação de tempo mínimo de permanência do aluno em cada etapa, assim, 

sugere-se que cada fase tenha o tempo mínimo necessário para que o aluno absorva todo o 

material disponível, evitando que o mesmo se dirija ao passo seguinte de forma 

indiscriminada. Ao estudar determinado conteúdo, este fica disponível para que seja 

revisitado pelo aluno quando for necessário, esta condição permite a possibilidade do aluno 

reforçar seus estudos quantas vezes entender necessário até o completo domínio de cada etapa 

do treinamento.  

3-BOTÃO SEGUIR: Serve para que o aluno se direcione à próxima etapa do conteúdo, neste 

caso, o estudante só conseguirá executar a ação deste botão, caso o tempo mínimo definido 

para a etapa atual esteja concluído.  
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4-APRESENTAÇÃO EM VÍDEO: O vídeo pode ser do próprio conteudista, ou alguma 

produção livre que contribua para a compreensão do assunto discutido e que esteja disponível 

na internet, desta forma, tal material pode ser linkado às etapas do treinamento.  

5-APRESENTAÇÃO EM ÁUDIO: Este recurso permite que arquivos de áudio sejam 

gravados e postados aos alunos, possibilitando assim, a compreensão do material expostos, 

também de forma auditiva.  

6-DOWNLOAD DE MATERIAL DE APOIO: Este material pode ser uma apostila, artigo, 

ou qualquer texto de apoio preparado para apresentar o conteúdo do curso.  

7-DEBATE DA ETAPA: Espaço disponível em cada etapa onde o aluno pode questionar ou 

informar algo sobre o estudo da aula. As suas mensagens são automaticamente apresentadas 

ao lado do conteúdo em um fórum de discussão. A participação de um aluno pode ser 

respondida por colegas e tutores, desta forma, promove-se o livre debate sobre o tema de cada 

etapa do conteúdo. 

8- EXIBIÇÃO DAS MENSAGENS: Local onde são apresentadas todas as mensagens 

postadas no fórum por alunos e tutores, serve como conteúdo complementar, o pode ser 

estudado por outros alunos.  

9-APRESENTAÇÃO DE SLIDES: Eles podem ser dinâmicos ou estáticos, neste espaço é 

permitido que o conteúdo da disciplina seja apresentado formato Ppt ou Prezi, sendo possível 

a inserção de vídeos online, documentos PDF, áudios e animações. 

RECURSOS ADICIONAIS 

Além dos recursos interativos disponíveis na sala de aula online, diversas outras formas de 

interação e controle estão disponíveis no sistema:  

CONTROLE DE TEMPO DE RESPOSTA: Na Educação a Distância o feedback é algo 

fundamental, desta forma, a Plataforma E-ORBIT permite que o tempo de respostas dos 

tutores aos alunos seja controlado. Caso o tempo estipulado para resposta seja ultrapassado, a 

mensagem postada por um aluno segue automaticamente para a coordenação/supervisão do 

curso, possibilitando, desta forma, que as responsabilidades sejam apuradas, e que o aluno 

receba em tempo hábil a resposta sobre o seu questionamento.  

FÓRUNS ABERTO, TAREFAS E ENQUETES:  Um fórum aberto, fora do ambiente da 

sala de aula permite que assuntos diversos sejam discutidos pela turma.  

TAREFAS ONLINE: Neste espaço o professor apresenta os temas a serem elaborados e 

define data e hora limite para postagem das respostas pelos alunos. O sistema irá liberar o 

espaço para submissão de documentos com as respostas até a data e hora limite, suspendendo 

a recepção automaticamente. Após receber as respostas, o professor pode proceder com as 

correções e atribuições de notas na ficha individual do aluno, se for o caso.  

ENQUETE: Uma ferramenta que permite ao professor realizar enquetes simples com os 

alunos, seja sobre os assuntos das aulas ou com temas livres.  

RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO E DESEMPENHO: Como forma de colaborar com o 

processo de gestão, a ferramenta emite diversos relatórios capazes de orientar a gestão do 
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curso e professores quanto à evolução e desempenho dos alunos. Nestes relatórios, pode-se 

levantar quantos acessos foram feitos por cada aluno, o conteúdo acessado, a participação em 

fóruns e a evolução em cada disciplina, além do desempenho nas avaliações online.  

BANCO DE QUESTÕES: O banco de questões é a base para as avaliações online aplicadas 

aos alunos. Nele as questões podem ser classificadas por níveis de dificuldade; disciplinas; 

curso ou área de interesse. Diversos modelos de respostas são suportados, dentre eles: 

marcação única, múltipla marcação, certo ou errado e discursiva. Neste mesmo mecanismo, 

avaliações podem ser montadas manualmente ou por sorteio, onde o próprio sistema busca as 

questões de acordo com os parâmetros definidos.  

CHAT: Com esta funcionalidade disponível, o professor da disciplina pode realizar sessões 

ao vivo de conversas com seus alunos, nesta oportunidade é disponibilizada ao aluno a 

condições de elucidar possíveis dúvidas referentes ao conteúdo da disciplina. 

BIBLIOTECA VIRTUAL: Neste espaço é possível a disponibilização de conteúdos online 

como periódicos, artigos, livros ou apostilas. Este recurso busca estimular os alunos a 

ampliarem seus estudos por meio da busca de informações em outras fontes, de forma a 

complementar o conteúdo apresentado nas aulas.  

DESEMPENHO DO ALUNO: Nesse espaço, professores e coordenadores acompanham a 

evolução dos estudos dos seus alunos, seja em grupos, onde se analisa a situação de turmas 

inteiras, ou de forma individual. Esta condição proporciona um acompanhamento preciso e 

em tempo real do desempenho dos trabalhos de ensino e aprendizagem.  

CONTROLES DE SECRETARIA: Os controles de secretaria permitem a gestão completa 

do setor da Secretaria Acadêmica, permitindo o cadastramento de cursos, matrizes 

curriculares, professores, alunos, matrículas e todos os demais recursos inerentes ao controle 

do setor.  

CONTROLES FINANCEIROS: Totalmente integrado ao sistema acadêmico, os controles 

financeiros permitem a cobrança por meio de boletos bancários e controle de caixa com 

recebimento via compensação bancária, presencial ou cartão de crédito. Além dos controles 

de cobrança, funções como: controle de contas a pagar e a receber, controle de bolsas, 

cobrança de dívidas, negociações, e muitos outros recursos estão disponíveis. 

 

4.9.1  Materiais, recursos e tecnologias  

 

Para o Curso de Pedagogia da Faculdade ITOP o ambiente virtual será planejado com 

o objetivo de integrar todas as mídias, oferecendo apoio ao conteúdo on-line, para que o 

acadêmico possa fazer uma leitura hipertextual, utilizando a interatividade na busca da 

construção de uma comunidade em rede. 

É através do ambiente virtual de aprendizagem que o aluno irá: 

- Acompanhar a programação dos encontros, avaliação e notícias da disciplina; 

- Trocar informações e mensagens com o professor e os demais participantes da turma de seu 

polo; 

- Realizar e encaminhar as atividades a serem realizadas na disciplina; 
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-Ter acesso aos textos, vídeos, streamings, fóruns, blogs, chats e demais ferramentas e 

informações complementares, disponibilizados pelo seu professor. 

Logo, o ambiente virtual de aprendizagem permite que cada tipo de usuário possa 

acessar de forma independente a plataforma e os conteúdos, incluindo textos, links, imagens, 

sons de acordo com a forma de comunicação estabelecida. 

Os usuários cadastrados serão: professor, tutores, estudante e coordenador. Cada 

usuário receberá um login e uma senha. Os estudantes do Curso de Pedagogia poderão acessar 

o AVA, os professores podem: criar fóruns, tópicos; interagir via chat; disponibilizar 

materiais; etc. 

Os estudantes que tiverem acesso a esse portal, poderão consultar textos, visitar os 

links (endereços de outros sites) e seguir as orientações disponibilizadas pelos professores; 

comunicar-se e interagir com a coordenação, com os professores e com os tutores por meio do 

correio eletrônico (e-mail), de sessões de bate-papo (chat) e de fóruns de discussões; agendar 

sessões de bate-papo orientadas pelo tutor e professor; desenvolver atitudes de 

questionamento, reflexão, argumentação e contra argumentação; as tutorias podem criar 

novos fóruns de discussão, atendendo as características e necessidades de seus estudantes.  

O sistema Life possibilita ao aluno, além de acesso a todas as suas informações 

acadêmicas, a solicitação de serviços e acompanhamento do andamento dos mesmos através 

do protocolo on-line.  

Outra estrutura dedicada ao atendimento dos alunos EaD é a Secretaria de Educação a 

Distância, a mesma fica localizada no Polo Sede, tendo por função centralizar, regulamentar e 

guardar todo o registro e controle acadêmico dos cursos, tendo por finalidade coletar e 

fornecer informações a alunos de todo o trabalho efetivo realizado na área acadêmica, desde o 

seu ingresso até a sua certificação.  

Os dados e informações sobre a vida escolar dos alunos são armazenados e atualizados 

por sistema informatizado, contando com suporte técnico da própria Faculdade.  

A mesma está autorizada a receber requerimentos ou quaisquer outros documentos de 

caráter acadêmico-administrativo. É importante que o aluno tenha conhecimento das normas 

vigentes e fique atento às datas estabelecidas no Calendário Acadêmico, divulgado no início 

do semestre, para que suas solicitações possam ser atendidas de maneira satisfatória.  

A Central de Atendimento, a Secretaria de EaD e o Polo de Apoio Presencial 

funcionam de forma integrada garantindo aos alunos EaD flexibilidade e agilidade de 

atendimento tanto presencial quanto a distância.  

O ambiente virtual se constituirá em uma ferramenta de comunicação, de modo a 

garantir uma maior integração e o estabelecimento de relações mais diretas e constantes entre 

os alunos e os professores, assim como entre esses grupos entre si.  

 

4.9.2 A avaliações periódicas para a melhoria contínua das interações e processo ensino 

aprendizagem 

 

As avaliações de aprendizagem propostas estão orientadas para a verificação dos 

conhecimentos efetivamente construídos e das competências profissionais desenvolvidas pelo 

aluno, aferindo-se tais resultados por meio da realização de trabalhos de pesquisa individuais 

e em grupo, além de estudos de caso para aplicação prática do que foi aprendido, integrando 
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as novas informações aos conhecimentos prévios dos alunos. Durante o curso, serão aplicados 

os seguintes tipos de avaliação da aprendizagem do aluno:  

-  Atividades Interativas/On-line: Acompanhamento do desempenho do aluno pelos tutores, 

professores, coordenadores e pelo próprio discente que permitem uma interação mais 

dinâmica e ativa do aluno com o conteúdo do curso, possibilitando a formulação dos seus 

questionamentos e dúvidas de forma objetiva. Estas são realizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem  - AVA- adotado pela Faculdade ITOP: (a) Fóruns de discussão, temáticos, 

de revisão, por aula ou por assunto; (b) Atividades discursivas, baseadas em situações de 

aplicação, síntese ou análise, por meio de situações problema, estudos de casos etc; (c) 

Atividades objetivas, por meio de exercícios dinâmicos (perguntas variáveis), com 

autocorreção e gabarito comentado; (d) Chat agendado para discussões de conteúdos da 

disciplina; (e) Rastreamento da navegação de cada aluno ou turma, em cada ferramenta, e 

com identificação do tempo e número de acessos.  

Os professores em conjunto com os tutores a distância das disciplinas poderão definir 

pontuações específicas que avaliam os alunos por participação efetiva nos fóruns realizados 

para estudo e discussão de temas pertinentes ao curso/disciplinas, que poderão ter pontuação 

por participação, mas serão também utilizados como instrumento interativo para orientação 

dos alunos, discussão de temas relevantes em pequenos grupos, solução de problemas 

específicos e eliminação de dúvidas. Caberá aos professores/tutores a distância acompanhar 

sistematicamente o desenvolvimento dessas atividades para verificar a participação dos alunos 

e fundamentar a pontuação a ser atribuída, quando for o caso, bem como discutir, debater e 

intervir academicamente na construção colaborativa do conhecimento. A pontuação por 

participação nas atividades interativas será adicionada à nota alcançada pelos alunos nas 

atividades avaliativas online. 

Logo, os resultados das avaliações periódicas devidamente documentadas, serão 

utilizadas em ações de melhoria contínua nas interações com os acadêmicos, mas também 

com tutores e coordenação em prol do processo ensino aprendizagem. 

O ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade ITOP fomentará a cooperação entre 

tutores, discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade 

metodológica, instrumental e comunicacional pois visa a inclusão de todos no processo 

educativo. 

É logico que conta com a contribuição da Internet que possibilita, além de novas 

formas de comunicação e acesso à informação, novos meios de coordenar as interações no 

universo virtual de conhecimentos. O espaço virtual poderá se tornar o espaço móvel de 

interações democráticas entre sujeitos e conhecimentos, criando uma verdadeira comunidade 

virtual de colaboração e aprendizado, onde os participantes podem dialogar, consultar, tomar 

decisões colegiadas, participar de planejamentos, intervir, estabelecer múltiplas conexões, 

possibilitando a construção de novos consensos e o agir-interferir na realidade. 

Visto sob este prisma, o processo educativo pressupõe uma nova forma de possibilitar 

a construção e a elaboração do conhecimento, a partir de características específicas das novas 

tecnologias, em especial a Internet que compõe o quadro do ambiente virtual da 

aprendizagem. 
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4.10 PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

4.10.1  Procedimentos De Acompanhamento e de Avaliação dos  Processos de Ensino 

Aprendizagem 

 

A Faculdade ITOP projetou um Projeto Político-Pedagógico que parta de uma 

concepção teórica, crítica e reflexiva. Destaca-se, como fundamental nessa reflexão, o sistema 

de avaliação que se dá no bojo do PPC.  

A avaliação não é um processo meramente técnico e, tampouco, se resume à prática de 

atribuir graus distintos para alunos que apresentam desempenhos distintos. Avaliar significa, 

antes de tudo, diagnosticar os diferentes estágios de aprendizagem dos alunos, de tal forma a 

identificar eventuais lacunas e permitir a adequada formação das competências desejadas. 

Portanto, há uma estreita relação dialógica entre avaliação e concepção teórica da educação e 

que se estende para todo o processo educativo e ao próprio conceito de aprendizagem. A 

finalidade da verdadeira aprendizagem consiste não em reproduzir um modelo, mas, 

sobretudo em resolver situações, ou seja, criar, reinventar soluções. A avaliação, nessa 

perspectiva, não representa um fim em si mesma, pelo contrário, deve ser entendida como 

uma oportunidade de diagnóstico para melhoria do trabalho do professor, na medida em que 

lhe permite a oportunidade para correção de rumos.  

 

4.10.2 Avaliação da Aprendizagem  

 

A avaliação na Faculdade ITOP EaD ao pretender diagnosticar os diferentes estágios 

de aprendizagem dos alunos, de tal forma a identificar eventuais lacunas e permitir a 

adequada formação das competências desejadas, é entendida como uma oportunidade de 

diagnóstico para melhoria do trabalho do professor/tutor, na medida em que lhe permite a 

oportunidade para correção de rumos da aprendizagem.  

Considerando que o processo de avaliação da aprendizagem como parte integrante do 

planejamento do processo de ensino-aprendizagem apresenta três funções:  

-  Diagnóstica: realiza sondagem de conhecimentos e experiências já adquiridas pelo aluno, 

bem como a existência de pré-requisitos necessários à aquisição de um novo saber. Identifica 

progressos e dificuldades de alunos e professores diante do objetivo proposto;  

-  Formativa: propicia a correção de falhas, esclarecimentos de dúvidas e estímulo ao alcance 

dos objetivos propostos. Informa ao docente sobre o desenvolvimento do trabalho, adequação 

de métodos e materiais, comunicação com o aluno e adequabilidade da linguagem;  

-  Somativa: proporciona uma medida expressa em uma nota correspondente ao desempenho 

do aluno contemplando, em seu interior, tudo aquilo que foi visualizado nas funções 

diagnóstica e formativa.  

Nesta perspectiva, o curso de Pedagogia em EaD da Faculdade ITOP, ao assumir o 

caráter formativo da aprendizagem, quer desenvolver com o estudante a capacidade para a 

aprendizagem autônoma, de forma contínua e efetiva, uma vez que este é um dos grandes 

objetivos da EaD. 

A metodologia adotada favorecerá a inserção dos estudantes no processo de 

aprendizagem que atende níveis diferenciados de cognição e de significado, que são 
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concretizados por atividades que ampliam, aprofundam e avaliam o conhecimento, além das 

interações, as quais possibilitam a compreensão, a interpretação e crítica, e as que iniciam um 

processo de reflexão e de autoavaliação. 

Para esta construção autônoma do conhecimento, implicam informações 

sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza 

formativa como veremos a seguir. 

 

4.10.3  Descrição do Sistema de Avaliação  

 

As avaliações dos estudantes, realizadas por disciplinas baseiam-se nas competências 

e habilidades definidas no planejamento didático, e respectivamente associadas aos conteúdos 

curriculares, tendo como referência as Diretrizes Curriculares. As disciplinas da Pedagogia 

EaD, preveem duas avaliações presenciais, de frequência obrigatória. O sistema de avaliação 

foi construído com o objetivo de verificar, ao longo e ao final do processo de ensino–

aprendizagem, se os alunos alcançaram os padrões estabelecidos nos objetivos do curso.  

O acompanhamento constante do desempenho do aluno será efetuado pelo 

professor/tutor da distância.  

As avaliações de aprendizagem propostas serão orientadas para a verificação dos 

conhecimentos efetivamente construídos e das competências profissionais desenvolvidas pelo 

aluno, aferindo-se tais resultados por meio da realização de trabalhos de pesquisa individuais 

e em grupo, de resenhas, resumos, estudos de caso, seminários, debates, pesquisas, produção 

de artigos, projetos de práticas e de estágios, apresentações orais, além de estudos de caso 

para aplicação prática do que foi aprendido, integrando as novas informações aos 

conhecimentos prévios dos alunos. Durante o curso, serão aplicados os seguintes tipos de 

avaliação da aprendizagem do aluno: Atividades Interativas/On-line através de Fóruns de 

discussão temáticos, de revisão, de atividades discursivas, de atividades objetivas, de Chat  e  

rastreamento da navegação, conforme detalhamento no item Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA).  

A pontuação por participação nas atividades interativas será adicionada à nota 

alcançada pelos alunos nas atividades avaliativas online. A média aritmética dos graus obtidos 

nestas atividades avaliativas corresponderá a 40% da nota final obtida pelo aluno em cada 

disciplina do curso. Esta pontuação será somada às avaliações presenciais, que corresponderá 

a 60% da nota final da disciplina. 

 

4.10.4  Acompanhamento das atividades avaliativas online  

 

Os professores/tutores a distância terão um limite de 48h para o esclarecimento de 

dúvidas apresentadas pelos alunos em relação às atividades realizadas e um prazo máximo de 

7 dias úteis para a correção, a partir da data em que foram postadas no ambiente, pelo aluno. 

O processo de esclarecimento de dúvidas sobre a realização das atividades e orientação de 

estudos na modalidade ED também será apoiado pelo professor/tutor presencial que agendará 

horários com os alunos individualmente ou em grupo, para atendimento no Polo Central 

presencialmente. Todo o processo de acompanhamento do trabalho realizado pelos 
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professores/tutores a distância e presencial é supervisionado pela Coordenação do Curso e 

pelo Professor especialista da disciplina. 

O aluno contará com o acompanhamento em seus estudos: 

 - Estudos das Disciplinas On-line: constituem espaço de interação entre professores, 

acadêmicos e tutores presenciais, através do ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade 

ITOP-LIFE, no qual os acadêmicos encontrarão espaços, como Fóruns e Chats para 

discutirem com os colegas, professores e tutores, tirando dúvidas e trocando experiências.  

- Plantões tira-dúvidas: constituem espaço para solucionar as dificuldades e tirar as dúvidas 

sobre os conteúdos ministrados. Serão promovidos presencialmente pelo tutor presencial e, 

virtualmente, pelo professor da disciplina, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

Faculdade ITOP, nos Fóruns e Chats. 

 

4.10.5  Acompanhamento das Atividades de Avaliação Presencial  

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia EaD precisa garantir, a todos os participantes, 

as condições administrativas, técnicas e pedagógicas para a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento das competências a ele vinculadas. As avaliações presenciais obrigatórias 

serão realizadas no Polo central da Faculdade ITOP. As avaliações presenciais obrigatórias, 

totalizando 2 (duas) por módulo, serão realizadas no Polo Central da Faculdade e 

correspondem a parte presencial da Avalição 1 (1) e Avalição 2 (2). O calendário de 

realização das avaliações presenciais obrigatórias será divulgado para os alunos ao início de 

cada módulo (disciplina), para que possam fazer o agendamento prévio e garantir a 

disponibilidade de participação. Conforme estipulado no artigo 4º do Decreto 5.622/2005, os 

resultados das avaliações presenciais prevalecerão sobre aqueles obtidos em qualquer outra 

forma de avaliação a distância, e sempre terão um peso maior que estes. 

 

4.10.6  Critérios de Avaliação e Aprovação  

 

Os critérios de avaliação e aprovação se aplicam às disciplinas, aos módulos e ao 

curso. Com relação à formação da nota final do aluno, em cada disciplina, a média da 

pontuação obtida nas avaliações presenciais obrigatórias corresponderá a 60% enquanto que a 

média da pontuação nas demais atividades avaliativas, realizadas a distância, corresponderá a 

40%. Os critérios assim são caracterizados: A1 - É igual a soma das atividades avaliativas 

online (1, 2, 3 e 4 no final de cada uma das duas unidades didáticas e quatro rotas em cada 

unidade, totalizando 04 (quatro) pontos. A nota da A1 não poderá ser substituída por outra 

nota. A2 - É uma avaliação presencial (total seis pontos), contendo todo o conteúdo da 

disciplina das 02 (duas) unidades. A3 - E a terceira avaliação presencial (total seis pontos) 

conteúdo completo das 02 (duas) unidades. A A3 terá somente uma das funções a seguir: 

Avaliação de 2ª chamada para o aluno que não fez A2; Avaliação para o aluno alcançar a 

média de aprovação 7,0 (sete), em substituição da avaliação A2 (caso não tenha alcançado a 

média); é a Avaliação optativa para o aluno melhorar sua média, substituindo a A2. 

O aluno que não obtiver 70% de aproveitamento no curso, passa por uma recuperação e 

quando ele não recupera sua nota, é reprovado e precisa cursar a disciplina novamente. 
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4.11 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E  

EXTERNA 

 

4.11.1 Gestão do curso 

 

A função precípua do gestor é de implementar, estimular, acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento curricular, atenta à preservação de sua filosofia e à fidelidade aos 

pressupostos teórico-metodológicos e políticos do projeto pedagógico. 

Do ponto de vista organizativo, a coordenação é realizada de forma colegiada e 

integrada. Neste sentido, não há apenas uma coordenação de curso, responsável pelo que 

acontece. Cabe à equipe de coordenação (NDE), em consonância com a direção e o colegiado 

do curso, definir a melhor forma de sua organização interna, compartilhando 

responsabilidades e dividindo as ações. A gestão colegiada faculta que o sujeito participe de 

tal modo que não apenas faça parte, e sim que tome parte do processo de tomada de decisão. 

Por essa razão também os discentes fazem parte do colegiado através da sua representação. 

O Coordenador de Curso reporta-se à Direção Acadêmica nos assuntos relativos à 

implementação do projeto Pedagógico do Curso e sua interação com o Projeto Pedagógico 

Institucional da Faculdade ITOP, bem como ao Colegiado de Curso e ao NDE, a quem cabe 

supervisionar as atividades acadêmicas e o cumprimento dos indicadores e padrões de 

qualidade e a integração das atividades em âmbito local. Reporta-se ao Diretor da Faculdade 

para os assuntos de ordem administrativa, política e institucional. 

Dentro de tal perspectiva, além das atribuições previstas na forma regimental, compete à 

Coordenação Geral: 

• Supervisionar a oferta semestral dos estudos e atividades, buscando o atendimento à 

totalidade dos estudantes; 

• Coordenar as atividades de elaboração e discussão de ementas e programas, tendo 

sempre a perspectiva do curso como totalidade orgânica, sobre-pairando às 

fragmentações e compartimentalizações temáticas ou organizacionais; 

• Promover a avaliação sistemática do desenvolvimento curricular, preservando seu 

caráter integrado, institucional e multidimensional; 

• Mobilizar o NDE, docentes, discentes para a avaliação e aperfeiçoamento do projeto 

acadêmico (Projeto Político Pedagógico | Pedagogia).  

• Presidir, convocar e coordenar reuniões com o colegiado. 

A gestão do curso tem como compromissos básicos norteadores de suas ações, a 

articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da qualidade 

acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmica administrativa que favorece a 

agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do 

curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas no ISE/ITOP. Além disso será 

planejada a partir dos resultados da autoavaliação institucional, incluindo os professores, as 

disciplinas, os alunos e a coordenação, pelos resultados revelados pela CPA, e o resultado das 
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avaliações externas que servirão de insumo para o aprimoramento contínuo do planejamento 

do curso. 

Além das atribuições previstas na forma regimental, compete à Coordenação Geral a 

estruturação do curso de acordo com as normas legais, adaptando-o, ao mesmo tempo, às 

novas demandas sociais. Para tanto, utiliza-se da parceria e colaboração do Núcleo Docente 

Estruturante. No desenvolvimento de seu trabalho a Coordenador lidera os alunos e 

professores nos assuntos contextuais de seu curso, estimulando e viabilizando a efetiva 

participação dos grupos de interesse na vida acadêmica da Faculdade ITOP, articulando ações 

de ensino, pesquisa e extensão 

Além disso, normatiza, regulamenta, gerencia, executa e avalia as políticas, as 

diretrizes e os padrões de atendimento acadêmico e pedagógico aos alunos, tanto na tutoria 

presencial quanto na tutoria a distância, atuando ainda no processo de formação inicial e 

continuada professores, dos tutores a distância e presenciais. 

A Coordenação de Curso é o órgão responsável pela execução das atividades didático-

pedagógicas e seus projetos, pelo controle das atividades de ensino e pela fixação da 

programação semestral do processo de ensino-aprendizagem, que consiste no planejamento de 

todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, possibilitando ao aluno uma formação 

integrada e plena, de acordo com as diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional da 

Universidade. Toda a gestão é realizada através da plataforma life. Nela o Coordenador pode 

dialogar com os alunos através de fóruns, chats e e-mails. Os monitores também fazem 

comunicados, postagens e tiram dúvidas, através dos canais disponíveis. Com o apoio do 

NDE e do colegiado, a coordenação do curso, toma as decisões, através de reuniões com os 

professores que são os responsáveis pelas disciplinas on-line do curso e representantes do 

corpo discente. 

Todos os resultados das avaliações colhidas pelas reuniões, instrumentos online da 

CPA através do life ou resultados das avaliações externas serão apropriados pela comunidade 

acadêmica para delineamento de processo auto avaliativo periódico do curso. A seguir será 

descrito como será a avaliação institucional, avaliação externa. 

 

4.11.2  Autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas 

 

A avaliação é entendida como atividade política que tem por função básica subsidiar 

tomadas de decisão. Nesse sentido, pressupõe não só análises e reflexões relativas a 

dimensões estruturais e organizacionais do curso, numa abordagem didático-pedagógica, 

como também as dimensões relativas aos aspectos políticos do processo de formação de 

profissionais no campo da educação. 

Dentre os aspectos de maior significação para o processo de tomada de decisões 

relativas ao curso destacam-se: a avaliação da instituição, a avaliação da proposta curricular; a 

avaliação da aprendizagem; a avaliação do material didático; a avaliação da orientação; a 

avaliação do sistema comunicacional da EaD e a avaliação do impacto do curso na formação 

de profissionais da educação. 

 

4.11.3 Avaliação Institucional 
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A avaliação Institucional é uma necessidade permanente decorrente da crescente 

cobrança da sociedade sobre as instituições de educação em geral, e do papel, tanto científico 

quanto sociopolítico, atribuído à educação superior. O acompanhamento dos resultados dessas 

avaliações, subsidiarão o planejamento estratégico dos diversos setores que serão utilizados 

na melhoria crescente da qualidade de ensino, da pesquisa e da extensão da instituição e do 

curso de Pedagogia. 

A Faculdade ITOP por meio dos mecanismos legais desenvolve processos avaliativos 

que se inserem no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) criado 

pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. O SINAES visa identificar as condições de ensino 

oferecidas, em especial às relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à 

organização didático pedagógica através da Comissão Própria de Avaliação- CPA. 

 

4.11.4 Avaliação do Curso 

 

A avaliação do curso se desenvolverá em consonância com o Plano de Avaliação 

Institucional da entidade mantenedora, em processo de parceria entre a direção do ISE-ITOP e 

a coordenação do curso de Pedagogia.  

O acompanhamento e a avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

Faculdade ITOP serão realizados por meio da atuação conjunta de diversas esferas.   

A Coordenação do Curso atua na implementação do Projeto Pedagógico do Curso, em 

especial no acompanhamento pedagógico do currículo, através da efetiva relação 

interdisciplinar e o desenvolvimento do trabalho didático pedagógico em conjunto com os 

docentes. 

O Colegiado de Curso por sua vez, como órgão deliberativo responsável pela 

organização didático-pedagógica, além das competências de organização e acompanhamento 

da qualificação didático-pedagógica dos docentes e articulador da formação acadêmica, 

precisa acompanhar e monitorar, juntamente com a Coordenação, o processo ensino-

aprendizagem para que a formação do futuro profissional prevista no PPC ocorra de forma 

plena. 

Criada para, dentre outras funções, avaliar o processo de ensino e produção do 

conhecimento na busca pela qualidade do ensino ministrado na faculdade ITOP, a Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA) da Faculdade ITOP realiza diagnósticos que permitem 

subsidiar o planejamento de ações que se colocam como necessárias no desenvolvimento das 

atividades de ensino. O processo de auto avaliação institucional realizado pela CPA- ITOP se 

configura na articulação com todos os segmentos da comunidade acadêmica e da 

administração e gestão da universidade. 

A seguir, relacionamos as etapas do processo: 

 

Avaliação do Corpo Docente pelos Discentes  

 

A avaliação do docente é regulamentada, em seus detalhes, pela CPA. É avaliado ao final 

do módulo os critérios e procedimentos básicos pelo aluno, do desempenho didático do 

professor. Este projeto de avaliação tem como finalidade: 

a) Melhorar o desempenho do corpo docente; 
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b) Subsidiar decisões quanto ao corpo docente; 

c) Identificar o corpo docente a partir da visão do aluno; 

d) Levantar subsídios para programa de formação continuada; 

e) Aferir o cumprimento do programa; 

f) Identificar relação professor/aluno e 

g) Oferecer ―Feedback‖ ao professor e à gestão do curso. 

 

Avaliação do Projeto  

 

O projeto pedagógico, como instrumento, deverá ser avaliado, obrigatoriamente, ao 

final de cada semestre letivo por uma comissão interna de avaliação, Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), sob a presidência da coordenação do curso, e segundo os critérios 

estabelecidos conjuntamente pela direção do ISE-ITOP e pela coordenação do curso de 

Pedagogia.   

Com as alterações decorrentes da avaliação, uma nova edição do Projeto poderá ser elaborada, 

numerada, datada e encaminhada aos Conselhos Superiores da Faculdade, a qual o ISE-ITOP 

está vinculado para a devida aprovação e expedição de resolução homologatória. 

 

Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

 

As diretrizes decorrentes dos processos de avaliação do curso, pelas situações vividas 

pelo curso, serão apresentadas após análise e sistematização, em reuniões, no sentido de 

formulá-las enquanto um plano de ação, que possa, além da superação de problemas, apontar 

caminhos para o aperfeiçoamento da prática pedagógica e da gestão do curso.  

As ações realizadas em consequência dos processos de avaliação do curso de 

Pedagogia poderão ser: 

a) Definição de uma estrutura curricular - decorrente de objetivos definidos, de um perfil 

profissiográfico, de uma identidade e do direcionamento de um eixo epistemológico, 

orientado para o conceito de competência desejada e socialmente requerida pelos 

núcleos temáticos com vistas ao atendimento dos princípios da interdisciplinaridade. 

Esses componentes marcam os pontos de referência para o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento constante do projeto pedagógico do curso;  

b) Revisão periódica do ementário das disciplinas - possibilita que cada disciplina, dentro 

do seu estado da arte, e sem perder a sua identidade epistemológica, assuma posição e 

amplitude explícitas no projeto pedagógico, em função dos objetivos, do eixo 

epistemológico e dos núcleos temáticos do curso, além de seu inter-relacionamento 

com as demais disciplinas, atendendo aos princípios da interdisciplinaridade. 

c) Definição das equipes de disciplinas e da qualificação docente – é responsabilidade de 

todos os membros da Faculdade ITOP a formação do futuro egresso desse curso. 

Nesse sentido, o docente está comprometido com a constante inovação, com a 

construção e reconstrução do conhecimento e com a sua constante qualificação 

profissional. Por outro lado, a instituição está desenvolvendo uma política permanente 

de estímulo e apoio a esses profissionais. Para a eficácia dos resultados desejados, os 
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docentes foram agrupados em equipes de disciplinas, espaço de definição das 

necessidades de qualificação de seus componentes. 

d) Definição de uma metodologia de trabalho adequada ao desenvolvimento curricular 

possibilitou a orientação das ações desenvolvidas no cotidiano do curso, sempre em 

busca da melhoria de qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

e) Definição de uma metodologia de trabalho envolvendo o processo ensino e pesquisa, 

para a concretização de novos conhecimentos e avanço científico para as diversas 

divisões da contabilidade. 

f) Definição do perfil desejável do aluno ingressante no curso com a definição das 

condições de ingresso, a permanência e o término do curso dentro dos padrões 

idealizados de competência científica e tecnológica. 

g) Definição para adoção de novos referenciais. 

 

 

Estratégias de Avaliação Pedagógica, Administrativo, Operacional e Comunicacional do 

Curso 

 

Em cada semestre, serão realizados momentos específicos para avaliação dos Cursos 

em EaD e membros das equipes de coordenação e suportes da modalidade. Esses momentos 

ocorrerão para: 

_ Análise de objetivos, metodologias e instrumentos; 

_ Análise e adequação da ―performance‖ docente; 

_ Análise de adequação de material didático; 

_ Análise dos procedimentos didático–pedagógicos e estratégias comunicacionais 

(midiáticas); 

_ Análise de atualização de sistema operacional e administrativo; 

_ Análise da ―performance‖ das tutorias; 

_ Análise do uso da tecnologia: a familiaridade, os problemas, os aspectos positivos e as 

atitudes no uso da tecnologia; 

_ Análise quanto ao formato das aulas em EaD: a eficácia das exposições dos professores, as 

discussões, as perguntas e respostas, a qualidade das questões ou problemas levantados a 

partir dos materiais virtuais, o incentivo à expressão oral por parte dos alunos; 

_ Análise quanto ao conteúdo do curso: a relevância, a adequação a realidade e as 

necessidades e a organização; 

_ Análise quanto às atividades previstas: a relevância, o grau de complexidade e o tempo 

requerido para as respostas; 

_ Análise quanto aos testes de aprendizagem: a frequência, a relevância, a quantidade e a 

complexidade dos conteúdos e o retorno das avaliações; 

_ Análise quanto à estrutura de suporte: facilitadores, tecnologia, bibliotecas; 

_ Análise quanto à produção dos alunos: adequação, propriedade, tempo de envolvimento; 

_ Análise quanto às atitudes dos alunos: a qualidade dos trabalhos, a pontualidade no 

cumprimento dos prazos e a participação nos encontros presenciais. 

_ Análise quanto ao tutor: as contribuições e a efetividade como líder das discussões, a 

organização, a preocupação e a abertura a opiniões diferentes por parte dos alunos. 
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Após as análises serão feitas emissões de relatórios sobre as referidas áreas. A 

Coordenadora de EaD da Instituição e o Coordenador do curso analisarão os indicadores 

apontados visando definir as diretrizes de planejamento para o próximo semestre, de forma 

que possíveis problemas sejam solucionados e uma melhor oferta seja contemplada. 

 

 

4.12  NÚMERO DE VAGAS 

 

O Curso de Pedagogia em EaD da Faculdade ITOP oferecerá 350 vagas anuais. A oferta 

está amparada nas razões que seguem: 

a) A demanda social: a oferta do curso de Pedagogia EaD, na perspectiva atual, faz com 

que sejam atendidas as demandas das entidades públicas e privadas de forma 

satisfatória; 

b) O comprometimento da Faculdade ITOP com o desenvolvimento regional: está 

fundamentado nos princípios da igualdade de oportunidades e do compromisso ético 

com a cidadania, e de ação permanente para inclusão dos muitos excluídos.  

c) A dimensão do corpo docente: há docentes e tutores qualificados com experiência em 

EaD e em número suficiente para atender as disciplinas que serão ofertadas e as 

demandas dos estudantes; 

d) A dimensão da infraestrutura institucional, física e tecnológica: há disponibilidade de 

espaço físico com capacidade de absorção dos alunos matriculados para os momentos 

presenciais e equipamentos suficientes para laboratório de informática e portal para o 

ambiente virtual de aprendizagem. 

Pode parecer um número não importante para a EaD mas nesta nova perspectiva há 

dificuldade de se fixar um limite de vagas, em primeiro lugar por quase impossibilidade de se 

fazer, em um país continental como o Brasil, uma avaliação prévia da demanda total para os 

cursos ofertados. Na outra ponta do problema, esbarra-se com a questão da economia de 

escala, pois sabemos que os investimentos iniciais, em um curso bem estruturado de EaD, são 

muito mais altos do que no caso dos cursos presenciais tradicionais. O que torna aqueles mais 

favoráveis do que estes é exatamente a diluição dos custos em uma massa bem maior de 

estudantes matriculados. 

Dessa maneira, a economia do planejamento em EaD aconselha que se parta de 

números mínimos que viabilizem o evento programado, dentro de uma projeção de custo por 

estudante que seja razoável para o orçamento das instituições particulares, que financiam 

totalmente o curso e possibilitam projetar novos eventos, sempre com um cálculo de 

mensalidade bastante reduzido. É preciso lembrar que, no caso brasileiro, há uma demanda 

reprimida nos extratos menos aquinhoados da população e é sempre necessário, até por uma 

questão de justiça social, que os cursos a distância se utilizem desse critério de economia de 

escala para possibilitar maior disseminação do conhecimento. 

Dessa maneira, é possível fazer crescer o sistema sem excesso de fermentação, 

bastando formatá-lo dentro de um processo de gerenciamento adequado às suas progressivas 

quantificações. 

O que se torna absolutamente necessário é a exata fixação da relação estudantes: 

professor-tutor. No modelo a ser adotado pela Faculdade ITOP, essa relação será de, no 
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máximo, um professor-tutor para 50 estudantes. Partimos do princípio de que essa quantidade 

de aprendizes é perfeitamente administrável por um só professor-tutor e, por outro lado, esse 

número é o limite para que todos, em uma sala de aula do Polo Central Presencial, tenham 

suficiente visualização da tela do monitor de televisão, que é o receptor de imagem mais 

comumente utilizado. 

A extensão do número de matrículas é, portanto, uma questão de gerenciamento do 

sistema, dentro dos critérios administrativos e pedagógicos. Tentar um limite expresso para 

cada curso é determinar, a priori, que somente um limitado número de estudantes participem 

dos programas ofertados, dentro de uma metodologia que, por suas próprias características, 

convida à quebrar as dificuldades ao acesso educacional e à inclusão digital, logo a EaD é, 

atualmente, a porta mais democrática para o acesso ao conhecimento. 

Cumpre à instituição promotora a responsabilidade de garantir, dentro de sua 

capacidade de absorção de matrículas, a qualidade dos produtos ofertados, o compromisso de 

resultados positivos da aprendizagem a partir de um sistema de avaliação adequado. Esses são 

os mesmos compromissos assumidos no ensino puramente presencial. 

A extensão do número de matrículas será uma questão de gerenciamento do sistema, 

dentro dos critérios administrativos e pedagógicos. Tentar um limite expresso para o curso é 

determinar, a priori, que somente um limitado número de estudantes participem dos 

programas ofertados, dentro de uma metodologia que, por suas próprias características, 

convida à quebrar as dificuldades ao acesso educacional e à inclusão digital. Logo a EaD é, 

atualmente, a porta mais democrática para o acesso ao conhecimento. 

 

4.13  INTEGRAÇÃO COM AS REDES PÚBLICAS DE ENSINO 

 

Considera-se imprescindível a articulação com as redes de ensino, pois os acadêmicos 

representam um potencial para futuros profissionais neste segmento social. Essa articulação é 

prioridade para a formação do licenciado em Pedagogia. É uma forma da Faculdade ITOP 

proporcionar o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de 

promover a educação para e na cidadania, a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de 

investigações de interesse da área educacional e a participação na gestão de processos 

educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino. 

O Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho 

que visa à preparação para o trabalho produtivo docente. Promove a integração entre teoria e 

prática de forma real, com supervisão e orientação do Supervisor de estágio sob a 

coordenação geral do curso.  

O curso mantém convênio com a Secretaria Municipal de Educação (precisamente 

com a Prefeitura Municipal de Palmas incluindo também Secretaria de Ação Social), com a 

Secretaria do Estado do Trabalho e Assistência Social (SETAS) e com o Serviço Social do 

Comércio Departamento Regional do Tocantins (SESC); dispõem de parcerias aprovadas 

semestralmente com a Secretaria Estadual de Educação, além de promover parcerias com 

instituições privadas de ensino e de outras não escolares que dispõe de serviço pedagógico.  

As disciplinas Pesquisa e Práticas Pedagógicas e os Estágios proporcionam 

observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de processos educativos e de 

experiências educacionais, em ambientes escolares e não-escolares. Proporcionam a 
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participação em atividades práticas, de modo a propiciar aos estudantes vivências, nas mais 

diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de 

estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos. 

Todas essas experiências deverão ser documentadas em forma de relatórios para que 

sejam relevantes para os acadêmicos, para as escolas e outros locais de estágio e pesquisa e 

que motivem a promover ações inovadoras a partir da relação teoria e prática. 

Em cada uma das modalidades do estágio, os estudantes deverão realizar as seguintes 

atividades: 

-  Levantamento de dados sobre o espaço investigado e as características específicas do nível 

ou modalidade de ensino; 

-  Investigação e acompanhamento da ação do Pedagogo/Professor neste espaço; 

- Análise e reflexão sobre os dados coletados, à luz dos elementos teóricos desenvolvidos no 

curso; 

-  Possível intervenção. 

A integração com as redes públicas de ensino proporcionará uma avaliação importante 

das estratégias didático-pedagógicas e sua incorporação nas suas futuras demandas 

observando os novos paradigmas educacionais.   

 

4.14  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

No projeto de conclusão de curso, o aluno do curso de Licenciatura em Pedagogia 

EaD deverá desenvolver um trabalho monográfico individual, cuja pesquisa será orientada por 

um docente, o professor-orientador. Este professor fará o acompanhamento de todas as etapas 

do desenvolvimento do trabalho. O acompanhamento terá início mediante a apresentação em 

uma via da ―ficha de orientação‖ devidamente preenchida e assinada pelo aluno e pelo 

professor-orientador. Esta ficha é disponibilizada pelo coordenador do curso tão logo seja 

feita a inscrição do aluno na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.  

O aluno deverá seguir o calendário semestral com os prazos determinados pelo 

coordenador/professores-orientadores. Os prazos se referem à entrega do projeto e entrega do 

trabalho finalizado. Não haverá defesa. A monografia deverá seguir as normas técnicas da 

ABNT vigentes e/ou normas específicas da área, bem como as orientações do Regulamento 

do Estágio no que tange à apresentação e formatação dentro dos padrões cultos de linguagem 

e acadêmicos.  

O Trabalho de Conclusão de Curso será avaliado por uma banca constituída por 

professores do quadro docente, composta para tal fim, presidida pelo professor-orientador 

com mais dois professores, que, juntos, farão a avaliação de todas as partes da monografia, 

escrita. 

Será realizado, no oitavo período, em consonância com o seu projeto pedagógico, o 

TCC no curso de Pedagogia da Faculdade ITOP, com carga horária de 60 horas/aula, tendo 

por objetivo consolidar o conhecimento acumulado durante o curso, possibilitando ao aluno 

demonstrar, por meio de uma monografia, sua competência em sistematizar seus 

conhecimentos teórico-práticos por meio de pesquisas em sua área de atuação, procurando 

alcançar, igualmente, os seguintes objetivos específicos: 
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a) A familiarização com a metodologia de pesquisa e seus procedimentos básicos de 

levantamento, organização, relacionamento, análise e sistematização de dados, 

informações e conhecimentos, exigidos para a abordagem científica de um problema 

ou tema específico; 

b) O exercício e o desenvolvimento das habilidades intelectuais de análise, identificação 

de relações formais e causais, interpretação, crítica e compreensão de fatos e 

fenômenos, teorias e contextos e de técnicas e práticas; 

c) A sistematização e interpretação de conhecimentos construídos ao longo do curso e/ou 

gerados a partir das experiências de estágio e de outras modalidades práticas de 

vivência das atribuições profissionais; 

d) O exercício e o desenvolvimento das habilidades de expressão e argumentação que 

possibilitem a fundamentação das ideias, propostas e posições; 

e) A familiarização com a técnica e normas de elaboração e apresentação de trabalhos 

científicos. 

Os conceitos finais atribuídos aos trabalhos variarão de 0 a 10.0. Para aprovação o 

acadêmico terá que alcançar no mínimo a nota 7.0. 

Em cumprimento ao regulamento, o aluno dispõe de uma estrutura formada por 

professores que têm a função de orientar, acompanhar e participar das bancas examinadoras 

do TCC. 

Aos professores orientadores, cabe a orientação e o acompanhamento, registrados em 

fichas, constando o relatório das atividades desenvolvidas pelo aluno durante o semestre. 

A entrega da monografia dar-se-á em data a ser ajustada junto a coordenação de curso 

e professor orientador, estando o aluno sujeito a uma nota mínima de 7,0 para aprovação e 

integralização da disciplina à carga horária do curso.  

 

4.15 CONTINUIDADE DE ESTUDOS PARA OS EGRESSOS DO CURSO 

 

A Faculdade oferece cursos de Pós-graduação lato sensu, nas áreas de Docência do 

Ensino Superior, Psicopedagogia Escolar e outras proporcionando aos egressos do Curso, 

oportunidade de uma educação continuada. Oferta-se também cursos e atividades de extensão, 

bem como de cursos de especialização configurando-se como importante estratégia para a 

continuidade da formação dos egressos e comunidade articulando-se pesquisa, ensino e 

extensão.  

 

5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

O estágio curricular consta da matriz curricular e atende RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º 

DE JULHO DE 2015 onde define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 
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O estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém que 

já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno 

estagiário. Por isso é que este momento se chama estágio curricular supervisionado. 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho que visa à preparação para o trabalho produtivo docente. Promove a integração entre 

teoria e prática de forma real, com supervisão e orientação do Supervisor de Estágio (tutor) 

sob uma coordenação geral do curso.  

O curso mantém convênio com a Secretaria Municipal de Educação (precisamente 

com a Prefeitura Municipal de Palmas incluindo também Secretaria de Ação Social), com a 

Secretaria do Estado do Trabalho e Assistência Social (SETAS) e com o Serviço Social do 

Comércio Departamento Regional do Tocantins (SESC); dispõem de parcerias aprovadas 

semestralmente com a Secretaria Estadual de Educação, além de promover parcerias com 

instituições privadas de ensino e de outras não escolares que dispõe de serviço pedagógico.  

 Está organizado para a prática docente na Gestão de serviços pedagógicos na escola, 

na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, na EJA e Espaços não Escolares, a saber: 

a) Estágio Supervisionado I - 5º período do curso com carga horária de 100 horas. Os 

alunos fazem a caracterização dos espaços da escola através de atividades de observação e 

diagnóstico. Partem de Estudo exploratório por meio de observações e atuação na Gestão 

Educacional onde está sendo realizado o Estágio. O estágio busca refletir a práxis educativa e 

as ações do pedagogo nesse espaço educativo. Percepção da organização do trabalho 

pedagógico e de gestão concorrendo para uma visão interdisciplinar. Ao final do Estágio é 

feita uma reflexão sobre a gestão escolar e apresentada ao Professor de Estágio, em forma de 

relatório descritivo reflexivo apontando possíveis práticas inovadoras para a gestão. 

b) Estágio Supervisionado II - 6º período do curso com carga horária de 100 horas. Os 

alunos fazem a caracterização dos espaços da Educação Infantil através de atividades de 

observação e diagnóstico. Analisam o Projeto Pedagógico tendo como parâmetro os 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Os acadêmicos produzem planos de 

atividades de intervenção, execução e avaliação, de acordo com os fundamentos da educação 

infantil articuladas com a professora da classe. Ao final do Estágio é feita uma reflexão crítica 

sobre as práticas docentes realizadas ao longo do estágio e apresentada ao Professor, em 

forma de relatório descritivo reflexivo apontando possíveis práticas inovadoras para a 

educação infantil. 

c) Estágio Supervisionado III - 7º período do curso com carga horária de 100 horas. Os 

alunos farão um reconhecimento e caracterização do espaço escolar em escolas que tenham os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental Estudo. Inicialmente se dedicarão a um estudo 

exploratório por meio de observações e diagnóstico da realidade e desenvolvimento de 

atividades: rotinas estáveis, materiais adequados, opções metodológicas e estratégias 

educativas. Aplicação das habilidades básicas da docência em situações instrucionais 

cotidianas adquiridas nos Fundamentos Metodológicos do Ensino de disciplinas eletivas de 

formação. Os acadêmicos produzem planos de aulas para sua regência de acordo com os 

fundamentos das disciplinas trabalhadas em sala de aula. No final do Estágio é feita uma 

reflexão sobre as práticas docentes realizadas ao longo do estágio III e apresentada em forma 

de relatório descritivo reflexivo apontando possíveis práticas inovadoras para os anos iniciais 

do ensino fundamental.  
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d) Estágio Supervisionado IV - 8º período do curso com carga horária de 100 horas. 

Estudo exploratório por meio de observações, em escolas que dispõem de recursos em 

atividades na modalidade EJA e atividades pedagógicas desenvolvidas em Espaços não 

Escolares, também fomentam a formação do profissional do pedagogo. O estágio busca 

refletir a práxis educativa e as ações do pedagogo nesse espaço educativo. Os acadêmicos 

produzem planos de atividades para sua intervenção de acordo com os fundamentos da 

atuação da instituição. No final do Estágio é feita uma reflexão sobre as práticas pedagógicas 

realizadas ao longo do estágio IV e apresentada em forma de relatório descritivo reflexivo 

apontando possíveis práticas inovadoras relacionadas ao contexto educativo respectivo.   

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia tem duração total de 400 

(quatrocentas) horas que são cumpridas sob acompanhamento do professor da disciplina e 

tutor de Estágio. 

O curso confere enorme relevância à prática pedagógica, sendo que a Estrutura 

Curricular obrigatória do Curso dispõe, ainda, de quatro disciplinas destinadas às práticas 

pedagógicas, nas quais são realizados trabalhos que desenvolvem as habilidades do 

acadêmico no que diz respeito a sua vida profissional no exercício do magistério. São elas: 

Pesquisa na Prática Pedagógica I, Pesquisa na Prática Pedagógica II, Pesquisa na Prática 

Pedagógica III e Pesquisa na Prática Pedagógica IV que estão diretamente relacionadas aos 

estágios supervisionados e a outras fontes do desenvolvimento das práticas pedagógicas, 

ofertadas desde o início do curso, sempre tendo como base o projeto pedagógico do curso.  

O estágio curricular consolida-se como um exercício profissional ao futuro professor 

vivenciando situações de trabalho, isto é, diretamente em espaços educativos formais. 

Trata-se, pois, de um componente obrigatório da organização curricular do Curso 

Pedagogia, licenciatura, sendo uma atividade intrinsecamente articulada com a prática e com 

as atividades de trabalho acadêmico. 

 

5.1 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – relação com a rede de escolas 

da Educação Básica 

 

A prática do Estágio Curricular Supervisionado, constitui-se num espaço privilegiado 

de aprendizado para o discente em contato com a realidade da Educação Básica, assim como, 

no exercício da gestão de processos educacionais que permitam desenvolver habilidades, 

competências e conhecimentos trabalhados ao longo do Curso. 

A inserção do aluno nessa realidade interinstitucional, possibilitará ao aluno a praticar 

as aprendizagens construídas e adquiridas durante sua formação e socializar sua experiência 

com seus pares em reflexão conjunta, constituindo-se em prática importante para a inserção 

no ambiente de trabalho educacional.  

Também acrescenta-se a este aspecto favorável, a interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade possível entre as Práticas Pedagógicas, a Didática e as disciplinas de 

Fundamentos e Metodologias, uma vez que são campos de articulação pedagógica.  

Além do Regulamento de Estágio a ser seguido, será elaborado um documento de 

natureza didático-pedagógica que orientará o aluno em sua prática, em todas as etapas: desde 

o primeiro contato com a instituição escolar ou não-escolar, as entrevistas, as observações do 

ambiente educativo, do grupo de crianças, adolescentes, jovens ou adultos, o contexto 
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institucional e comunitário, o planejamento de estágio e a preparação das atividades, a 

sistematização de relatórios, até a entrega do TCC. 

A Organização da prática de estágio no Curso de Pedagogia volta-se para a carga 

horária obrigatória oficializada, em suas distribuições segundo o calendário acadêmico, 

permitindo que o aluno possa: 

_ observar e fundamentar seus conhecimentos sobre o contexto educacional; 

_ observação de aulas in loco; 

_ acompanhamento com o professor-regente; 

_ diagnose do grupo e das crianças; 

_ diagnose do projeto educacional da unidade escolar; 

_ trabalho prático (planejamento educativo e intervenção acompanhada). 

O estágio no Curso de Pedagogia terá momentos de estudos independentes, que estão 

previstos no decorrer da formação do acadêmico, os quais poderão ser desenvolvidos através 

de estudos complementares, e com diferentes suportes: tecnológicos como: (consultas aos 

docentes off-line e on-line, biblioteca virtual, podendo constituir-se em: sistematização 

científica, organização e análise de conteúdos de sites, produção de recursos de tecnologia, 

apresentação de trabalhos em eventos técnicos ou científicos de interesse profissional, entre 

outros, a critério do estudante e a partir da proposta apresentada). Bem como a biblioteca 

virtual. 

Para tal a Prática de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia da Faculdade 

ITOP, estará organizado para sistematizar os referenciais teóricos dos Cursos em EaD, com 

seus respectivos momentos de interatividade, distribuídos ao longo da estrutura curricular (do 

1° ao 8º período). 

Logo, o Estágio Supervisionado fomenta a vivência da realidade escolar de forma 

integral, pois possibilita o seu engajamento no contexto do trabalho educativo, participação 

em conselhos de classe, reuniões de professores, pelo estabelecimento de relação da 

Faculdade com a rede de escolas da Educação Básica de Palmas. Esta vivência se concretiza 

como se observa a seguir: 

Estágio Supervisionado I. Gestão escolar 

Caracterização da Instituição: conhecer a escola, sua organização e gestão, o Projeto 

Político Pedagógico e calendário escolar. Observação dos procedimentos da escola quanto a 

gestão (cotidiano da direção e coordenação pedagógica, organização das reuniões, reunião de 

professores, reunião com os pais, conselho de classe, comemoração com os alunos, entrada e 

saída dos alunos, recreio, merenda); Ações de apoio à coordenadora pedagógica e direção; 

Planejamento e desenvolvimento de uma ação de gestão.  

Culminando num total de 38 h de atividades de estágio obrigatório na Gestão Escolar 

na unidade escolar, sendo que planejamentos, relatórios e orientações serão realizados fora do 

espaço escolar perfazendo 100 horas. 

 Estágio Supervisionado II – Educação Infantil 

Caracterização da Instituição: conhecer a escola, sua organização e gestão, o Projeto 

Político Pedagógico e calendário escolar. Observação dos procedimentos da escola 

relacionados a educação infantil, o processo pedagógico para aprendizagem, a adequação do 

processo educativo à idade das crianças, organização das reuniões, reunião de professores, 

reunião com os pais, conselho de classe, comemoração com os alunos, entrada e saída dos 
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alunos, momentos artísticos culturais, recreio, merenda, brincadeiras e jogos, projetos, 

avaliação. Planejamento e desenvolvimento de uma ação de educação infantil.  

            Culminando num total de 38 h de atividades de estágio obrigatório na Educação 

Infantil na unidade escolar, sendo que planejamentos, relatórios e orientações serão realizados 

fora do espaço escolar perfazendo 100 horas. 

          Estágio Supervisionado III – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

  Caracterização da Instituição: conhecer a escola, sua organização e gestão, o Projeto 

Político Pedagógico e calendário escolar. Observação dos procedimentos da escola 

relacionados aos anos iniciais do ensino fundamental, o processo pedagógico para do ensino 

aprendizagem, a adequação do processo educativo a idade dos estudantes, organização das 

reuniões, reunião de professores, reunião com os pais, conselho de classe, comemoração com 

os alunos, entrada e saída dos alunos, recreio, merenda, brincadeiras e jogos, projetos que 

envolvem interdisciplinaridade, avaliação. Planejamento e desenvolvimento de uma ação de 

educação infantil.  

            Culminando num total de 60 h de atividades de estágio obrigatório nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental na unidade escolar, sendo que planejamentos, relatórios e orientações 

serão realizados fora do espaço escolar perfazendo 100 horas. 

          Estágio Supervisionado IV – EaD ou Espaços não Escolares 

Caracterização da Instituição: conhecer a Instituição, sua organização e gestão. 

Observação dos procedimentos da Instituição relacionados ao desenvolvimento das práticas 

pedagógicas no espaço educativo; perfil, postura, função e ação do educador pedagogo nestes 

espaços educativos; processos e práticas sócio educativas desenvolvidas em diferentes 

contextos educativos não escolares, como movimentos sociais organizados, pelas instituições 

de assistência social e filantrópicas, ONG, entidades e associações, empresas, em ambientes 

de promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida, órgãos de serviço público. 

Planejamento e desenvolvimento de uma ação de educação infantil.  

 Culminando num total de 38 h de atividades de estágio obrigatório em EaD ou 

Espaços não Escolares, sendo que planejamentos, relatórios e orientações serão realizados 

fora do espaço escolar perfazendo 100 horas. 

 

5.2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – relação teoria e prática 

 

O Estágio Supervisionado é um dos componentes do currículo do curso que favorece a 

construção de competências e habilidades e proporciona o conhecimento da realidade 

profissional. Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização, a reflexão e a 

proposição de situações em diferentes ambientes educativos, cabendo ressaltar que a relação 

entre os saberes teóricos e os das práticas se efetivam durante todo o percurso da sua 

formação.  

No ambiente virtual há um espaço específico para as disciplinas de Estágio 

Supervisionado, onde os alunos podem trocar experiências, debater temas emergentes das 

situações vivenciadas no campo de estágio através de um fórum e ser orientado por um 

professor/tutor sobre sua atuação enquanto estagiário que deve relacionar a teoria com a 

prática vivenciada. Durante estas atividades também são verificados os documentos legais e 
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seu preenchimento, que normatizam o estágio, bem como aqueles próprios do 

acompanhamento das atividades do estagiário.  

As práticas de estágios supervisionados são momentos e instâncias chave do projeto 

curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade ITOP. Por isso desenvolve 

um trabalho voltado para uma formação teórico– prática sobre a realidade nas quais os alunos 

estarão inseridos após a conclusão de curso. 

Sendo assim, a prática de estágio supervisionado da Faculdade ITOP visa o conhecer – 

o inserir – e o integrar os alunos à realidade concreta do seu campo de atuação, partindo das 

atividades de observação e mobilização de conhecimentos, com ações que focalizem a 

dinâmica de uma aprendizagem continuada. 

Dessa forma os objetivos da prática de estágio supervisionado no Curso de Pedagogia 

da Faculdade ITOP voltam-se para: 

_ integrar os conhecimentos profissionais e as experiências didáticas dos acadêmicos; 

_ fazer com que os acadêmico-estagiários agreguem mais consciência ao seu papel 

profissional, por meio do exercício de atitudes particulares, iniciativa e criatividade; 

_ familiarizar os acadêmicos com alguns dos mais importantes termos e conceitos 

pedagógicos usados na educação para as problemáticas escolares e da supervisão educacional; 

_ permitir aos acadêmicos comparações entre os diferentes tipos de ensino que ocorrem na 

docência dos primeiros anos do ensino fundamental e das práticas de coordenação 

pedagógica; 

_ permitir um amplo conhecimento dos programas educativos e possibilidades de adaptação 

dos mesmos às características e necessidades das crianças e da comunidade na qual se realiza 

a ação docente; 

_ possibilitar que o acadêmico demonstre habilidades para utilizar recursos do ambiente e 

organizar atividades, de tal maneira que auxiliem o desenvolvimento individual e grupal; 

_ possibilitar que o acadêmico demonstre praticando o domínio dos conteúdos (das áreas de 

estudo) e dos procedimentos didáticos requeridos para o ensino. 

Os estágios contam com um calendário previamente definido pela instituição para que 

os estagiários enviem trabalhos construídos durante o semestre. São trabalhos que os alunos 

apresentam, ora no Fórum, ora individualmente, perfazendo um total de 4 (quatro) atividades. 

As atividades do fórum visam discutir aspectos da prática vivenciada como um momento de 

reflexão crítica em articulação com as teorias estudadas. A atividade individual tem a 

finalidade do estagiário rever a sua experiência no campo e organizar-se num processo de 

autoavaliação. Ao final do estágio, um relatório é entregue segundo o modelo definido pela 

instituição, bem como a documentação comprobatória da realização do estágio fornecido pela 

instituição que acolheu o aluno.  

O cumprimento das atividades do estágio será submetido à avaliação pelos professores 

orientadores e pelo Coordenador do curso, através do desenvolvimento das atividades e de 

apresentação de relatórios. O aluno cuja avaliação não for satisfatória não terá a carga horária 

daquela atividade contabilizada em seu histórico.  

As normas de funcionamento do Estágio possuem regulamento próprio.  
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6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares têm como objetivo conciliar os conceitos que 

permeiam a sociedade contemporânea com uma perspectiva humanística, priorizando os 

valores sociais e culturais. Pretende ainda possibilitar uma constante atualização curricular, 

enfocando questões emergentes no cenário científico ou no cenário socioeconômico geral.  

Constituem-se de atividades de cunho cultural, técnico-científicas, dentre outras, 

podendo ter a forma de cursos de curta duração, oficinas de trabalho, conferências, palestras, 

seminários e outras atividades correlatas nas modalidades presencial e a distância. No curso 

de Pedagogia EaD o aluno deverá cumprir ao longo do curso uma carga horária total mínima 

de 200 (duzentas) horas que deverão ser comprovadas mediante a apresentação de certificados 

e formulário de registro no sistema.  

Essas atividades representam um complemento importante na formação teórico/prática 

dos alunos e permitem constantes atualizações dos programas das disciplinas pelo contato 

direto com o mundo do trabalho. Ressalva-se que ao lado das atividades formais, as atividades 

acadêmicas, científicas e culturais, com certeza, deverão alcançar esses propósitos, visto que a 

visão que se tem do ser humano é ao mesmo tempo física, biológica, psíquica, cultural, social 

e histórica, ou seja, é uma visão integral. A educação para o futuro pressupõe uma visão 

inovadora em relação ao tratamento e ressignificação dos conteúdos e, por isso mesmo, 

contempla outras aprendizagens.  

As atividades acadêmicas complementares do curso de Pedagogia da Faculdade ITOP 

estão regulamentadas e institucionalizadas de maneira a considerar em uma análise sistêmica 

e global em seus aspectos de carga horária, diversidade de atividades e formas de 

aproveitamento. 

No seu desenvolvimento, procurar-se-á contemplar as três esferas educacionais, com 

programas que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Tais atividades que correspondem ao total da carga horária de 200 (duzentas) horas do 

currículo do Curso de Pedagogia da Faculdade ITOP objetiva implementar a flexibilização 

curricular e enriquecer os conteúdos ministrados em sala de aula. Elas permitirão a construção 

coletiva do conhecimento, envolvendo coordenação, alunos e professores, num espaço 

privilegiado de liberdade, criatividade e permanente auto avaliação.    

Assim, possibilitarão não apenas um reforço em suas bases fundamentais na formação 

do aluno, mas também facilitarão o aproveitamento do aprendizado em consonância com as 

necessidades locais. Constituir-se-ão, dessa forma, num espaço de realização da 

interdisciplinaridade, da extensão universitária, dos exercícios de pesquisa e da experiência 

prática conectadas à graduação, bem como auxiliarão na formação de uma consciência crítica 

e socialmente comprometida.  

Há, no Curso de Pedagogia da Faculdade ITOP, um rol de atividades que procuram 

atender aos princípios emanados da RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1ºDE JULHO DE 2015. 

. 

 TABELA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 LIMITE MÁXIMO DE 

APROVEITAMENTO 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM HORAS 

1. Seminários especiais, visitas técnicas (extra-curriculares), 

ações pedagógicas (extra-sala de aula) envolvendo temas 

de relevância na área dos cursos. 

Até 30 horas/aula 

2. Disciplinas extra-curriculares, inclusive de idiomas 

estrangeiros, realizadas em outros cursos de áreas afins, e 

com comprovação oficial da respectiva instituição, que 

tenham sido cursadas desde o início do curso até a sua 

conclusão com média final acima de 7,0 (sete). 

Até 30 horas/aula, 

sendo 15 h/a por 

disciplina independente 

de sua carga horária. 

3. Disciplinas complementares, não previstas no currículo e 

cursadas em outra IES, em período anterior ao do ingresso 

no curso, desde que não ultrapasse o período de cinco (5) 

anos da sua realização até a data do protocolo de entrega 

do documento comprobatório, na Coordenação de 

Atividades Complementares. 

Até 30 horas/aula, 

sendo 15 h/a por 

disciplina, com carga 

horária mínima de 40 

h/a e média final igual 

ou superior a 7,0 (sete) 

4. Representação discente em órgãos colegiados. Até 20 horas/aula 

5. Projetos e programas de extensão coordenados por docente 

da Instituição e aprovados pelo respectivo colegiado do 

curso – organização de eventos, minicursos, oficinas e 

qualquer outro evento acadêmico. 

Até 40 horas/aula 

6. Eventos diversos nas áreas dos respectivos cursos, como 

simpósios, congressos, encontros, conferências, palestras, 

cursos, etc., desde que a participação esteja expressamente 

reconhecida por atestado, certificado ou outro documento. 

Até 60 h/a. 

7. Publicações de trabalhos científicos: (20 h/a em periódicos 

nacionais indexados, 40 h/a em periódicos internacionais 

indexados, 10 h/a em anais de congressos nacionais 

(Qualis), 20 h/a em anais de congressos internacionais 

(Qualis), 5 h/a (sem Qualis) e 15 h/a em livro/capítulo). 

Até 40 h/a 

8. Projeto de Iniciação Científica elaborado sob orientação de 

docente da IES e aprovado pelo coordenador de curso. 
Até 40 h/a 

9. Monitorias. Até 40 h/a 

10. Realização de estágios curriculares não-obrigatórios nas 

áreas de seus respectivos cursos. 
Até 40 h/a 

11. Direção de Empresa Júnior, Núcleos de Práticas, 

Laboratório Pedagógico, Centro de Línguas. 
Até 40 h/a 

12. Participação em Órgãos Não Governamentais (ONG) ou 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) de apoio ao desenvolvimento comunitário e de 

meio ambiente. 

Até 40 h/a. 

13.  Participação como ouvinte em defesas de monografias 

finais dos cursos de graduação e especializações, 

dissertações e tese. 

Até 20 h/a 
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14. Participação em ações sociais beneficentes (voluntariado, 

organização de ações sociais, doação de sangue, medula, 

dentre outros). 

Até 15 h/a 

15. Atividades profissionais nas áreas dos respectivos cursos, 

desde que devidamente comprovada através de registro em 

carteira ou contrato de prestação de serviço. 

Até 40 h/a 

16. Experiência profissional internacional, nas áreas 

específicas dos cursos, incluindo o intercâmbio com 

instituição estrangeira. 

Até 80 h/a 

 

 

17. Cursos de Capacitação na área específica do curso com 

carga horária superior a 100 (cem) h/a. 
Até 20 h/a 

18. Outros — a critério das Coordenações de Atividades 

Complementares — pontuação de livre escolha. 
Até 20 h/a 

 

 

6.2 ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 

 

Nos termos no inciso IV - RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1ºDE JULHO DE 2015, que 

preconiza as 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 

desta  Resolução, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da 

monitoria, entre outras, consoanteo projeto de curso da instituição a seguir transcrito, cada 

aluno deverá ter documentação comprobatório de um mínimo de 200 (duzentas) horas, 

durante todo o curso para poder completar a integralização do curso. 

 

 

7 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

  

O entendimento sobre currículo pressupõe uma retomada aos contextos sociais, bem 

como à realidade do contexto em que o curso está inserido. A forma como é ofertado, implica 

em concepções ideológicas que norteiam a maneira que a instituição educativa encaminha a 

socialização dos conhecimentos que o currículo traz embutido em suas formas: visível ou 

oculto. São as informações, conteúdos, disciplinas, metodologias que se constitui no currículo 

de uma instituição de ensino.  

O estudante de Pedagogia trabalha com um repertório de informações e habilidades 

composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 

proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética 

e sensibilidade afetiva e estética. 
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7.1  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular para a formação do pedagogo neste curso, se pautará na 

concepção de uma sociedade justa, igualitária e ética, e de uma educação com qualidade. 

A proposta curricular pretende buscar o trabalho pedagógico como eixo da formação e uma 

sólida formação teórica ressaltando suas competências, seus desafios e seu papel político no 

mundo atual. 

O curso de Pedagogia segue as Diretrizes Curriculares Nacionais e está organizado de 

modo a oferecer ao acadêmico referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de 

competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento 

como pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.  

O currículo é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a 

integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades 

provocadoras da construção de competências, adequando-se às propostas do PDI. A 

organização do currículo obedece aos princípios de flexibilização, interdisciplinaridade e 

contextualização que se concretizará através dos seminários, pesquisas como o TCC, pesquisa 

na prática pedagógica I, II, III e IV, relatórios, projetos de extensão, estágios, palestras.  

Na proposta curricular, a interdisciplinaridade é compreendida a partir da abordagem 

relacional, isto é, propõe que, por meio da prática, sejam estabelecidas ligações de 

complementaridade, convergência, interconexões e passagens entre os conhecimentos. Nesta 

organização do currículo, trabalhado na perspectiva interdisciplinar, contextualizado, parte-se 

do pressuposto que toda a aprendizagem significativa implica uma relação sujeito/objeto e 

para que essa se concretize são dadas as condições para a interação entre esses dois polos. A 

integração entre os conhecimentos cria condições necessárias para uma aprendizagem 

motivadora, pois oferece maior liberdade aos professores e alunos para a seleção de conteúdos 

mais diretamente relacionados aos assuntos ou problemas que dizem respeito à vida da 

comunidade. Faz-se uma aproximação entre os conteúdos programáticos e a experiência dos 

alunos, pontuando a existência de um referencial que lhes permite identificar e se identificar 

com as questões reais. Esse procedimento gera uma aprendizagem significativa. 

Sua atualização será feita de forma permanente para contemplar as mudanças que são 

inerentes às novas demandas da educação. Atualizar-se-á o currículo de modo a ampliar as 

ações que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e competências que deverão ser 

expressas no exercício profissional. 

Todas as disciplinas envolvem teoria e prática além de agregar atividades específicas 

como nas de pesquisa na prática pedagógica que perfazem um total de 400 horas e estágios 

curriculares supervisionados que completam um total de 400 horas aula, sendo que para às 

atividades complementares estão destinadas 200 horas aula, conforme determina a legislação 

vigente.  

O curso operacionaliza uma estrutura curricular, que totaliza 3220 horas, sendo 2.620 

horas dedicadas às atividades formativas acompanhamento de slides pelo professor, estudo de 

conteúdos através de bibliografia básica e complementar, participação de fóruns de debates, 

operacionalização de atividades e prova presencial, consulta ao tutor, participação de 

seminários e outros eventos, participação em projetos de extensão, consultas a bibliotecas, 

acervo online e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 
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atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 400 

horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Gestão Escolar, Educação 

Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também áreas específicas 

inclusive em Espaços Não Escolares; e 200 horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da 

extensão e da monitoria a serem integralizadas ao longo de 8 (oito) semestres letivos. 

A formação do profissional da Pedagogia exige a compreensão dos fundamentos, 

princípios e pressupostos epistemológicos e pedagógicos, específicos do profissional docente. 

A proposta curricular está sendo a expressão do compromisso desta Instituição com a 

aquisição das competências necessárias para o processo de formação profissional. 

Há coerência entre o currículo do curso e seus objetivos, pois estão coerentes com os 

princípios que norteiam o trabalho pedagógico. São eles: ensino problematizado e 

contextualizado promovendo a relação indissociável da pesquisa, ensino e extensão; 

flexibilidade curricular, garantindo a atualização e a contextualização do aluno nas questões 

do seu tempo; promoção de atividades que socializam o conhecimento, como centros de 

estudo, seminários, encontros científicos, orientação para o contexto profissional, colocando o 

aluno em contato com o mundo do trabalho para que descubra e desenvolva suas aptidões e 

habilidades profissionais e garantia de uma formação multi, inter e transdisciplinar pautada 

em uma base sólida de conhecimentos e de princípios éticos. 

Os conteúdos do curso atendem esta estrutura, pois são distribuídos adequadamente 

em 60 horas para a maioria das disciplinas, de maneira flexível, pois sofrerá atualizações e 

contemplará uma bibliografia que também se renova, até a sua integralização com uma carga 

horária de 3220 horas. Quando se menciona conteúdos se incluem estudos básicos, 

diversificação de estudos integradores articuladamente, portanto envolvendo teoria e prática.  

Os conteúdos, a carga horária e as bibliografias das disciplinas que compõe a estrutura 

curricular do curso serão atualizadas a partir de avaliação realizada com a participação do 

colegiado, NDE e Coordenação de Curso, sempre em coerência com as diretrizes curriculares 

para o curso e a evolução do mercado de trabalho.  

A relevância da bibliografia, que será virtual, será observada na indicação das novas 

edições e de publicações recentes, sem esquecer, contudo, dos clássicos que são úteis para 

uma análise da construção dos conceitos hoje apresentados. 

O Currículo do curso de Pedagogia em EaD será estruturado com base na Resolução 

CNE/CP nº. 01 de 2006, cuja organização está constituída em três núcleos: Núcleo de Estudos 

Básicos, Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos e Núcleo de Estudos 

Integradores. 

 

7.1.1 A Organização em Núcleos Curriculares 

 

A Proposta curricular para o curso de pedagogia em EaD, baseada no art. 6º, da 

Resolução CNE/CP nº. 01 de 2006, seguirá a organização dos conhecimentos em núcleos, que 

articularão o saber científico, a pesquisa e as práticas educativas, considerando as dimensões: 

teórica, prática, ética e estética da educação. 

Neste sentido, o Curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EaD, da 

Faculdade ITOP, estabelece como organização geral de sua proposta curricular: um Núcleo de 
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conteúdos Básicos, que trará os fundamentos para compreensão da sociedade e da formação 

humana; um Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, relativos ao campo da 

docência e da gestão educacional e compreensão do trabalho pedagógico; e um Núcleo de 

Estudos Integradores, o qual remete o acadêmico em busca de atividades culturais, de 

extensão e de pesquisa. 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS: 

 

Destaca a formação básica, isto é, contempla os fundamentos teórico-metodológicos 

necessários à formação do pedagogo: conhecimento da sociedade, da cultura, da educação, do 

homem, da escola, da gestão educacional, do ensino-aprendizagem, da produção e 

apropriação de conhecimento.  

Componentes Curriculares:   

- Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I 

- Tecnologia e Educação 

- Filosofia da Educação 

- História da Educação 

- Sociologia da Educação 

- Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II 

- Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

- Ética e Relações Humanas na Educação  

- Estratégia de Leitura em Língua Portuguesa 

- Fundamentos da Antropologia e Educação 

- Educação, etnias e identidade cultural 

- Educação e Meio Ambiente 

- Didática e Planejamento 

- Educação Infantil: Fundamentos, Métodos e Processos 

- Fundamentos da Educação Psicomotora 

- Avaliação Educacional 

- Literatura Infanto-Juvenil 

- Fundamentos e Metodologia do Ensino de Geografia 

- Fundamentos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 

- Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática 

- Fundamentos e Metodologia do Ensino de Jovem e Adulto 

- Fundamentos e Metodologia do Ensino de História 

- Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências 

- Fundamentos e Metodologia da Arte 

- Alfabetização: Fundamentos Processos e Métodos 

- Políticas Públicas e Legislação Educacional 

- Organização da Gestão Educacional 

- Currículos e Programas 

 

NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DE ESTUDOS 
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Dedica-se às áreas de atuação profissional e oportunizará o aprofundamento de 

estudos nas áreas de formação do pedagogo, através componentes curriculares como 

seminários de pesquisa, pesquisa de prática pedagógica e outros e tem como foco a realização 

de investigações sobre processos educativos e gestoriais através das dimensões Teórico-

Prática e Diversificação de Estudos: 

- Pesquisa na Prática Pedagógica I 

- Pesquisa na Prática Pedagógica II 

- Pesquisa na Prática Pedagógica III 

- Pesquisa na Prática Pedagógica IV 

- Educação e Direitos Humanos 

- Políticas e Estratégias de Inclusão 

- Educação, etnias e identidade cultural 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES 

 

Compreende a participação em seminários e debates, em projetos de iniciação 

científica, monitoria e extensão, elaboração do TCC, a vivência do estágio supervisionado nas 

áreas de gestão, da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental e dos espaços 

não escolares, estágios extracurriculares, diretamente orientadas pelo corpo docente da 

instituição, assim como as atividades complementares, ou seja, 

acadêmicas/científicas/culturais: participação em cursos, simpósios, congressos, conferências, 

colóquios, oficinas e outras atividades de comunicação e expressão nas áreas da cultura, da 

ciência e das artes.  

- Atividades Complementares  

As atividades complementares são atividades previstas pelas DCN, que o acadêmico deve 

cumprir livremente ao longo do curso para fim de integralização curricular.  

- Estágio Supervisionado I 

- Estágio Supervisionado II 

- Estágio Supervisionado III 

- Estágio Supervisionado IV 

- Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Deste modo os núcleos de estudos são propostos para proporcionar aos estudantes, 

experiências cada vez mais complexas e abrangentes de construção de referências teórico-

metodológicas próprias da docência e da gestão, além de oportunizar a inserção na realidade 

social e de trabalho como profissionais de educação. 

As ementas propostas em cada uma das disciplinas e articuladas entre si apontam, 

como determinam as diretrizes, para o estudo dos clássicos, das teorias educacionais e de 

questões correlatas, geradas em diferentes contextos, nacionais, sociais, culturais devem 

proporcionar, aos estudantes, conhecer a pluralidade de bases do pensamento educacional. 

Igualmente, a abrangência das metodologias de ensino dos diferentes conteúdos 

favorece o exame e compreensão do processo de ensino nas diferentes modalidades para 

planejar, desenvolver e avaliar a docência. O estudante perceberá que ao ensinar sempre 
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aprende e que nesse processo os conteúdos, valores, atitudes, posturas, procedimentos são 

inscritos em instâncias ideológicas, políticas, sociais, econômicas e culturais. Como indica as 

diretrizes, em outras palavras, não há como estudar processos educativos, na sua relação 

ensinar-aprender, sem explicitar o que se quer ensinar e o que se pretende aprender. 

O projeto pedagógico do Curso de Pedagogia da Faculdade ITOP, vislumbra a 

formação por meio do estudo das práticas da Educação Básica nas diferentes abordagens: 

Educação de jovens e adultos, Educação e direitos humanos, Políticas e estratégias de 

inclusão, Educação, etnias e identidade cultural; Educação do campo, Educação indígena, 

Educação e gênero. Esse processo circunscreve-se histórica e socialmente na direção de 

favorecer o debate para o compromisso social. 

 

7.1.2  Matriz curricular 

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS 

Pesquisa na Prática Pedagógica I 100 

Educação a Distância e Tecnologia na Educação  60 

Filosofia da Educação 60 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I 60 

História da Educação 60 

TOTAL 340 

SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS 

Sociologia da Educação 60 

Língua Portuguesa 60 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II                  30 

Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 
60 

Pesquisa na Pratica Pedagógica II 100 

Ética e Relações Humanas na Educação                                           60 

TOTAL 370 

TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS 

Estratégia de Leitura em Língua Portuguesa 60 

Pesquisa na Prática Pedagógica III  100 

Metodologia Científica 60 

Organização da Gestão Educacional 60 

Alfabetização: Fundamentos Processos e Métodos 60 

TOTAL 340 

QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS 

Políticas Públicas e Legislação Educacional 60 
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Jogos, Recreação e Educação 60 

Pesquisa na Prática Pedagógica IV 100 

Didática e Planejamento 60 

Avaliação Educacional 60 

Literatura Infanto-Juvenil 60 

TOTAL 400 

QUINTO PERÍODO 

   

DISCIPLINA HORAS 

Fundamentos da Educação Infantil 60 

Fundamentos da Educação Psicomotora                                      60 

Educação Não Escolar 60 

Língua Brasileira de Sinais 60 

Currículos e Programas 60 

Estágio Supervisionado I (Gestão Escolar) 100 

TOTAL 400 

SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS 

Educação, etnias e identidade cultural 60 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Geografia 60 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 60 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática 60 

Dificuldades da Aprendizagem Escolar     60 

Estágio Supervisionado II (Educação Infantil) 100 

TOTAL 400 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS 

Fundamentos da Antropologia e Educação 60 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Jovem e Adulto 60 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de História 60 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências 60 

Projeto de TCC  30 

Estágio Curricular III (Anos Iniciais do Ensino Fundamental)  100 

TOTAL 370 

OITAVO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS 

Fundamentos e Metodologia da Arte 60 

Educação e Direitos Humanos 60 

Políticas e Estratégias de Inclusão 60 
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Educação e Meio Ambiente 60 

Trabalho de Conclusão de Curso 60 

Estágio Curricular VI (EJA ou Espaços não Escolares) 100 

TOTAL 400 

 AULAS 3.020 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 

TOTAL 3220 

 

 

 

 

 

RESUMO 

Atividades Formativas Estruturas  2220 

Práticas Pedagógicas 400 

Estágio Supervisionado 400 

Atividades Teórico - práticas (Atividades Complementares) 200 

Total 3220 

 

7.1.3 Conteúdos Curriculares 

 

A estrutura curricular engloba disciplinas que propiciam aos estudantes conhecimentos 

imprescindíveis ao seu desenvolvimento profissional.  

Para atender a essas necessidades, o curso de Licenciatura em Pedagogia EaD 

oferecido pela Faculdade ITOP se propõe vivenciar uma abordagem metodológica afinada 

com os objetivos do curso, em que o seu plano curricular enfatiza alguns aspectos que o 

tornam extremamente rico e ao mesmo tempo inovador, com vistas à construção de um novo 

perfil profissional, a saber:  

 - Valorização da prática fundamentada em uma sólida formação teórica.  

 - A relação teoria-prática entendida como eixo articulador da produção do conhecimento na 

dinâmica do currículo.      

 - Utilização de metodologias que priorizem a participação construtiva do aluno.  

 - A dimensão interdisciplinar do currículo, porque permite a abertura de um novo canal de 

comunicação e ajuda a refazer antigas posições cultivando o desejo de enriquecimento por 

novos enfoques, ultrapassando os caminhos já conhecidos. A possibilidade de se conjugar 

diferentes áreas do conhecimento no estudo e na pesquisa enriquece e potencializa a 

aprendizagem. A fragmentação do conhecimento dá lugar a uma visão unificadora, tirando do 

encastelamento algumas disciplinas ao relaciona-las com outras, superando, sobretudo, a ideia 

de hierarquização e justaposição.  

De acordo com o pensamento de Japiassu (1995,p.34):  

 

A interdisciplinaridade nos permite a abertura de um novo nível de comunicação e 

abandona os velhos caminhos da racionalidade tradicional. Doravante, temos o 
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direito de passar da ciência ao sonho e vice-versa. É à natureza e às ciências da 

natureza que Deleuze faz apelo para descrever os poderes da imaginação e escapar 

de toda referência ao homem da filosofia tradicional, sujeito ativo, dotado de 

projetos, de intenções e de vontade. Portanto, ciência e não ciência, ciência e 

filosofia, sonho e filosofia, todos esses saberes precisam ser articulados. Nenhuma 

disciplina, nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de experiência deve ser 

excluído, nem a título de meio nem a título de fim, desse projeto de reunificação do 

Saber.  

 

A inserção do estudante no contexto do profissional de acordo com os objetivos do 

curso.  

 -   A intervenção e a iniciação profissional junto às escolas/instâncias educativas;  

 - A transversalidade que perpassa as disciplinas, deve nortear o trabalho docente, 

sintonizando o currículo com o contexto social e com questões importantes. Dessa forma, 

eixos temáticos como Ética, Trabalho e Cidadania, Inclusão Social, Meio Ambiente, 

Tecnologia e Saúde, Responsabilidade Social, Direitos Humanos, Inclusão Social e outros, 

contribuirão na formação do futuro profissional;  

 - A apropriação da linguagem informacional, com características históricas e sociais 

específicas do mundo contemporâneo;  

 - Responsabilidade Social contribuirão na formação do futuro Pedagogo;  

 - A indissociabilidade entre o ensino/pesquisa/extensão. Há uma preocupação de 

desenvolver, no futuro Pedagogo, o olhar e a postura de pesquisador diante de fatos e 

problemas do cotidiano escolar, mediante a utilização cuidadosa de diversos procedimentos 

de pesquisa, utilizando-a como princípio cognitivo, investigando com os alunos a realidade 

escolar, configurando a pesquisa também como princípio formativo na docência e na gestão. 

No dizer de Demo (1992,24):  

 

Pesquisar não é somente produzir conhecimento, é sobretudo aprender em sentido 

criativo. É possível aprender escutando aulas, tomando nota, mas aprende-se de 

verdade quando se parte para a elaboração própria, motivando o surgimento do 

pesquisador, que aprende construindo. Dialogar com a realidade talvez seja a 

definição mais apropriada de pesquisa, porque a apanhe como princípio científico e 

educativo. Quem sabe dialogar com a realidade de modo crítico e criativo faz da 

pesquisa condição de vida, progresso e cidadania.  

 

 - Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum.  

 - Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criatividade, da 

ludicidade e da diversidade das manifestações artísticas e culturais;  

Na concepção do curso fica evidente a harmonia entre os objetivos que revelam o 

perfil do profissional que o curso deseja formar e o conjunto de atividades curriculares 

propostas para alcançar este fim. O currículo do curso visa à formação de um profissional 

competente, com espírito crítico, responsável e envolvido com as questões de seu tempo. O 

curso apresenta um projeto que contempla a flexibilização curricular e as atividades 

complementares entre outras estratégias, que possibilitam ao estudante caminhar pelo 

currículo do curso construindo uma identidade profissional.  
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As unidades de estudo, componentes da matriz curricular, estão inter-relacionadas de 

modo que o estudante obtenha, com o conjunto das disciplinas, os conhecimentos necessários 

e fundamentais para a sua formação. Nas atividades de campo sugeridas, seu desempenho será 

mais bem qualificado se dispuser de conhecimentos que, como ferramentas, o auxilie a 

coletar, organizar e interpretar os dados colhidos nas suas observações. As disciplinas 

propiciam a construção do olhar crítico, ético e social tão necessário ao profissional. Desta 

forma, buscar-se-á uma formação que sustente as atividades desenvolvidas profissionalmente 

pelo egresso e pelos graduandos durante sua vivência curricular, na iniciação científica e nas 

atividades de extensão.  

Nessa perspectiva, a organização curricular compreende um conjunto articulado que 

permite a apropriação de conhecimentos teóricos e práticos, o desenvolvimento da 

criatividade e o domínio de tecnologias capazes de garantir as condições essenciais para a 

ação do licenciado em Pedagogia. O domínio dos conteúdos referentes às competências 

didático-pedagógicas voltadas para o exercício da profissão promove um tratamento adequado 

dos conteúdos de cada área de conhecimento. Esse conjunto engloba disciplinas que permitem 

ao futuro profissional competências e habilidades práticas. A carga horária total exigida no 

curso de Pedagogia Licenciatura é de 3200 horas. 

As disciplinas, Políticas de Educação Ambiental e de Educação em Direitos Humanos, 

também têm os conteúdos transversais e são oferecidos sob a forma de palestras, atividades 

complementares e cursos de extensão nas modalidades presencial e on-line.  

 

 

7.1.4 Política de Respeito à Diversidade Humana e Políticas de Educação Ambiental no 

Curso  

 

A Faculdade ITOP considerando a sua responsabilidade com a formação e o 

desenvolvimento dos alunos de forma ética e responsável e em atendimento à Resolução 

1/2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e à 

Resolução CNE/CP nº 1/2004 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 

optou por ordenar os procedimentos na formação de futuros profissionais de ensino superior.  

A matriz curricular do Curso de Licenciatura em Pedagogia EaD da Faculdade ITOP, 

em consonância com o Plano Nacional de educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2007) e 

com a resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos, enfatiza na sua abordagem curricular, em processo contínuo, 

temáticas que promovam o respeito aos Direitos Humanos e às Diversidades sócio-étnico-

culturais. Também oferece a disciplina obrigatória Educação e Direitos Humanos no 8º 

período. 

Dada a transversalidade das temáticas da diversidade, dos direitos humanos e da 

inclusão, pensa-se que tal aprendizado contribui para a formação de um futuro profissional 

que ao desenvolver habilidades para combater a discriminação e atividades que arranhem a 

dignidade humana, tenha uma educação para a mudança e a transformação social. Diante 

disso, promoverá a igualdade de condições e de direitos a todas as pessoas em seus 

respectivos contextos e saberá agir com ética e exigir ética e justiça pelos governantes.  
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Desse modo, será oferecida a disciplina Educação, Etnias e Identidade Cultural – Que 

integra o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, e Educação das Relações 

Étnico Raciais; e LIBRAS, como obrigatórias para os alunos. Além disso, promoverá a 

discussão contínua das referidas temáticas sob a forma de conteúdos complementares e 

flexíveis, no formato EaD ou presencial, por meio de palestras, seminários, depoimentos, 

debates, vídeos, temas transversais e interdisciplinares numa perspectiva crítica.   

 

Política de Educação Ambiental no curso  

 

O atendimento à Política de educação ambiental, prevista na Lei No 9.795 de 1999, e 

Decreto No 4.281 de 2002, será realizado na Faculdade ITOP não só pela oferta das 

disciplinas Educação e Meio Ambiente e Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências, 

obrigatórias para o curso de Pedagogia, como também pela integração às disciplinas do curso 

de modo transversal. 

 

 

 

7.1.5 Componentes Curriculares - Ementário e bibliografias: 

 

 

 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

 

001 - Pesquisa na Prática Pedagógica I 

 

Carga horária: 100 horas 

 

Caracterização, Problematização e análise da prática docente cotidiana: determinantes 

socioculturais e operacionais, limites e possibilidades. A relação conteúdo-forma no processo 

de ensino. Resgate de memórias escolares. Rituais e organização de trabalho escolar. Natureza 

e sentido de ensino. Levantamento do Projeto Pedagógico da escola e das ações dos gestores. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. 24. ed. São Paulo: Papirus, 1989. 

Justino, Marinice Natal. Pesquisa e recursos didáticos na formação e prática docentes. 

Curitiba: InterSaberes, 2013. 

LÜCK, Heloisa. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Petrópolis: 

Vozes, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro; FONSECA, Marília (Orgs). As dimensões do projeto 

político-pedagógico: novos desafios para a escola. 9.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

SOARES, Maria do Sacramento; LUCHESE, Terciane Ângela. Educação, Educações? 

História, filosofia e linguagens. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2010.  
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WITTMANN, Lauro Carlos; KLIPPEL, Sandra Regina. A prática da gestão democrática no 

ambiente escolar. Curitiba: Ibpex, 2012.  

SOARES, Eliana Maria do Sacramento; BISOL, Cláudia Alquati. Pesquisa em 

Educação: olhares históricos e filosóficos, reflexões sobre tecnologias e inclusão. Caxias do 

Sul, RS: EDUCS, 2015.  

BARTNIK, Helena Leomir de Souza. Gestão Educacional. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

 

002 - Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem I Carga horária: 60 

horas 

Psicologia: história, conceito, objeto de estudo, métodos de investigação e campos de 

aplicação. A Psicologia como conhecimento científico. Especialidades da Psicologia e as 

Práticas alternativas. Semelhanças e diferenças entre psicologia, psiquiatria, psicanálise, 

psicoterapia e terapia. Correntes teóricas da psicologia e suas repercussões na educação: 

empirismo, racionalismo e interacionismo. As abordagens psicológicas representativas na 

educação brasileira: comportamentalista, humanista e gestalt. Desenvolvimento. 

Aprendizagem. Aprendizagem segundo o behaviorismo e o humanismo. As contribuições e 

bases conceituais de Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henry Wallon, e suas implicações para a 

aprendizagem.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ESCORSIN, Ana Paula. Psicologia e desenvolvimento humano. São Paulo: Pearson, 2016. 

MORRIS, Charles G.; MAISTO, Albert A. Introdução à psicologia. 6. ed.. São Paulo: 

Prentice Hall, 2004 

NOGUEIRA, Makeliny Oliveira Gomes; LEAL, Daniela. Teorias da aprendizagem: um 

encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico. São Paulo: Pearson, 

2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHABANNE, Jean-Luc. Dificuldades de aprendizagem: um enfoque inovador do ensino 

escolar. São Paulo: Ática, 2006.  

GONÇALVES, Maria Augusta Salin. A pesquisa em educação e as transformações 

do conhecimento. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

PILETTI, Nelson; ROSSATO, Solange Marques. Psicologia da aprendizagem: da teoria do 

condicionamento ao construtivismo. São Paulo, SP: Contexto, 2012.  

MOYSÉS, Lúcia. O desafio de saber ensinar. 16.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

PILETTI, Nelson. Aprendizagem: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2013.  

 

003 -  História da Educação 

 

Carga horária: 60 horas 

Investigação da historicidade dos processos educativos desde as comunidades tribais até o 

mundo contemporâneo, aprendendo o modo como diferentes sociedades, grupos e classes 

sociais ao longo do tempo, pensaram, repensaram e, sobretudo, produziram discursos e 

práticas constitutivas da educação. Ampliação do conhecimento sobre as inter-relações e 

importância da história para a compreensão da realidade educacional. Reconhecimento da 

história e desenvolvimento do processo educacional brasileiro. Compreensão da influência do 

pensamento educacional europeu e das Américas na educação brasileira. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VEIGA, Cynthia Greive. História da educação. São Paulo: Ática, 2007.  

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 2011. 

JÉLVEZ, Júlio Alejandro Quezada. História da educação. São Paulo: Pearson, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

QUEZADA Jélvez, Julio Alejandro. História da Educação. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

LOPES, Eliane Marta Santos Teixeira. Perspectivas históricas da Educação. 5.ed. São 

Paulo: Ática, 2009.  

LOPES, Eliane Marta Santos Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de 

(Orgs). Pensadores Sociais e História da Educação. v. 2. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.  

MORAIS, Christianni Cardoso; PORTES, Ecio Antônio; ARRUDA, Maria 

Aparecida. História da Educação: ensino e pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

GALVÃO, Ana Maria de Oliveira; LOPES, Eliane Marta Santos Teixeira. Território 

plural: a pesquisa em história da educação. São Paulo: ática, 2010.  

 

004 - Filosofia da Educação 

 

Carga horária: 60 horas 

O homem e sua relação com o mundo: perspectiva filosófica. História do pensamento 

ocidental: concepções, tendências e correntes filosóficas e suas implicações pedagógicas. 

Especificidade da filosofia da educação. A formação do pensamento pedagógico brasileiro. A 

filosofia como suporte para a reflexão crítica do educador. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MIRANDA, Luiz Felipe Sigwalt de. Introdução histórica à filosofia das ciências. São 

Paulo: Pearson, 2016. 

ENGELMANN, Ademir Antônio. Filosofia. São Paulo: Pearson, 2016 

FERREIRA, Fábio L. História da filosofia Moderna. Curitiba: InterSaberes, 2015 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTÔNIO, José Carlos (Org). Filosofia da Educação. São Paulo: Pearson, 2014.  

SOARES, Maria do Sacramento; LUCHESE, Terciane Ângela. Educação, Educações? 

História, Filosofia e Linguagens. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2010.  

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Introdução à Filosofia. São Paulo: Manole, 2003.  

ZITKOSKI, Jaime José. Paulo Freire & a Educação. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

GERONE JÚNIOR, Acyr de. Desafios ao Educador Contemporâneo: perspectivas de 

Paulo Freire sobre a ação pedagógica de professores. Curitiba: Intersaberes, 2016.  

 

005 – Educação a Distância e Tecnologia na Educação 

 

Carga horária: 60 

horas 

Os processos de comunicação no contexto das modificações tecnológicas. História e Evolução 

da EaD. Educação a Distância: novos formatos. Os conteúdos e processos da EaD. Os 

processos de ensino e aprendizagem em EaD. Formatos e processos midiáticos aplicados em 

EaD. Discussão das questões sobre aprendizagem, compreensão de como as tecnologias 

podem auxiliar o processo ensino- aprendizagem, discussão das implicações do uso das 

Tecnologias na Educação, análise da contribuição das TIC para a aprendizagem individual. 



 

 

72 

Compreensão das Inter- relações entre a tecnologia e a educação, enfatizando a investigação 

sobre as influências dessas inter-relações nas práticas pedagógicas e na Formação de 

profissionais da educação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROCHA, Carlos Alves. Mediações tecnológicas na educação superior. Curitiba: Ibpex, 

2012.  

GUAREZI, Rita de Cássia. Projetos interdisciplinares. São Paulo: Parson, 2016. 

ACOSTA, Ana Jamila, et al. Educação a distância sem segredos. São Paulo: Pearson, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LOPES, Luís Fernando; FARIA, Adriano Antônio. O que e o quem da EaD: história e 

fundamentos. Curitiba: Dialógica, 2013.  

FARIA, Adriano Antônio; LOPES, Luís Fernando. Práticas pedagógicas em EAD. Curitiba: 

Intersaberes, 2014.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Coord); LOPES, Antonia Osima [et al.]. Repensando a 

didática. 29.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de; IVANOFF, Gregorio Bittar. Tecnologias que 

educam: ensinar e aprender com as tecnologias de informação e comunicação. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2010.  

BARROS, Joy Nunes da Silva. Educação a distância: democracia e utopia na sociedade 

do conhecimento. Campinas, SP: Papirus, 2015. 

 

SEGUNDO PERÍODO 

 

006 -  Pesquisa na Prática Pedagógica II 

 

Carga horária: 100 horas 

Investigação das ações dos agentes da educação e sua relação com o conhecimento. 

Levantamento e focalização diagnóstica na atuação docente, da educação infantil, 

sistematização de dados coletados. Levantamento de problemas da prática docente na 

Educação Infantil. Produção de relatório analítico das observações. Problematização, 

apresentação de propostas alternativas por meio da pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação infantil práticas pedagógicas de ensino e 

aprendizagem. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil 

partilhando experiências de estágios. 9. ed. São Paulo: Papirus, 2010. 

PICONEZ, Stela C. Bertholdo. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 9. ed. 

Campinas: Papirus, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da Pesquisa em Educação: uma abordagem 

teórico-prática dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014.  
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GERONE JÚNIOR, Acyr de. Desafios ao Educador Contemporâneo: perspectivas de 

Paulo Freire sobre a ação pedagógica de professores. Curitiba: Intersaberes, 2016.  

RODRIGUES, Ana Cristina da Silva; NOÌˆRNBERG, Nara Eunice. Pesquisa: o 

aluno da educação infantil e dos anos iniciais. Curitiba: Intersaberes, 2013 

SOUZA, Gizele de. Educar na infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo: Contexto, 

2010.  

KRAMER, Sonia (Org). Infância e educação infantil. 11.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

 

007 - Sociologia da Educação 

 

Carga horária: 60 horas 

 A Sociologia como ciência e o surgimento da Sociologia na educação. As teorias 

sociológicas clássicas e contemporâneas. Ciência da educação. A educação como processo e 

suas relações com a cultura e a aprendizagem de papéis sociais. A função social da escola. As 

relações entre educação e sociedade: a natureza e as especificidades dos fenômenos 

sociológicos e suas relações com os fenômenos educacionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NERY, Maria Clara Ramos. Sociologia da educação. São Paulo: Pearson, 2013. 

MICHALISZYN, Mari Sergio. Fundamentos socioantropológicos da educação. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 

MORAIS, Regis de, org. Sala de aula: que espaço é esse?. Campinas, SP: Papirus, 1986.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERRÉOL, Gilles; NORECK, Jean-Pierre. Introdução à Sociologia. São Paulo: ática, 2007.  

MELO, Alessandro de. Fundamentos Socioculturais da Educação. Curitiba: Intersaberes, 

2012.  

SOUZA, Gizele de. Educar na infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo: Contexto, 

2010.  

PILETTI, Nelson; PRAXEDES, Walter. Sociologia da Educação: do positivismo aos 

estudos culturais. São Paulo: ática, 2010.  

ARAÚJO, Silvia Maria de; BRIDI, Maria Aparecida; MOTIM, Benilde enzi. Sociologia: um 

olhar crítico /. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

008 - Língua Portuguesa 

 

Carga horária: 60 horas 

A comunicação e a informação. A comunicação na organização. Estrutura da linguagem. 

Visão geral do português escrito. Redação Administrativa. A comunicação empresarial. 

Difusão da política organizacional. Formas de comunicação. Barreiras na comunicação. 

Percepção e comunicações. Efetividade na comunicação organizacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Rita de Cássia Santos. Práticas de leitura e produção de texto. São Paulo: 

Vozes, 2015. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto leitura e redação. 5. ed. 

São Paulo: Scipione, 2009. 

TERRA, Ernani. Linguagem língua e fala. São Paulo: Scipione, 2009 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ABREU, Antônio Suárez. Curso de Redação. 12. ed. São Paulo: ática, 2004.  

MELO, Alessandro de; URBANETZ, Sandra Terezinha. Trabalho de Conclusão de Curso 

em Pedagogia. Curitiba: Ibpex, 2012.  

ARAÚJO, Júlio César,; DIEB, Messias (Orgs). Linguagem e Educação: fios que se 

entrecruzam na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2007 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e Coerência Textuais. 11.ed. rev. e atual. São Paulo: ática, 

2009. 

CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Os Sentidos do Texto. São Paulo: Contexto, 2012.  

 

009 - Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem II 

Carga horária: 30 horas 

O ―normal‖ e o patológico. Elementos essenciais para o estudo da psicologia da educação: 

motivação, percepção, personalidade, desenvolvimento, aprendizagem, afetividade, 

inteligência, emoção. Método de ensino. Contingências. O professor como mediador. Piaget, 

Vygotsky e Wallon no desenvolvimento e aprendizagem.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAIA, Christiane Martinatti. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 

BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de psicologia do desenvolvimento. 12. ed. São 

Paulo: Pearson, 2008. 

Cória-Sabini, Maria Aparecida. Psicologia do desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: Ática, 

2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHABANNE, Jean-Luc. Dificuldades de Aprendizagem: um enfoque inovador do ensino 

escolar /. São Paulo: ática, 2006.  

KESSELRING, Thomas. Jean Piaget. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2008. 

COELHO, Wilson Ferreira Org. Psicologia da Educação. São Paulo: Pearson, 2015.  

BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de Psicologia do Desenvolvimento. 12.ed. São 

Paulo: ática, 2008.  

PILETTI, Nelson; ROSSATO, Solange Marques. Psicologia da Aprendizagem: da teoria do 

condicionamento ao construtivismo /. São Paulo, SP: Contexto, 2012.  

 

010 - Matemática na Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 

Carga horária: 60 horas 

Estudo da gênese e do desenvolvimento das estruturas lógicas elementares do número e sua 

representação, numerais, valor posicional e sistemas de numeração; transformações das quatro 

operações, sua construção e representação; resolução dos problemas matemáticos no contexto 

diário e cultural embasado nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Razão e Frações. 

Proporcionalidade e Estatística.Domínio da linguagem padrão e das linguagens da 

matemática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEIVAS, José Carlos Pinto; SILVEIRA, Everaldo. Organização dos tempos e espaços na 

infância. Curitiba: Intersaberes, 2012.  
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SADOVSKY, Patrícia. O ensino da matemática hoje enfoques sentidos e desafios. São 

Paulo: Ática, 2010. 

GÓES, Anderson Roges Teixeira; GÓES, Heliza Colaço. Ensino da matemática concepções 

metodologias tendências e organização do trabalho pedagógico. Curitiba: InterSaberes, 

2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOYSÉS, Lúcia. Aplicações de Vygotsky à educação matemática. 11.ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2011.  

BROUSSEAU, Guy. Introdução ao estudo da teoria das situações didáticas: conteúdos e 

métodos de ensino. São Paulo: ática, 2008 

WACHILISKI, Marcelo. Didática e avaliação: algumas perspectivas da 

educação matemática. Curitiba: Intersaberes, 2012  

DANTE, Luiz Roberto. Formulação e Resolução de Problemas de Matemática: teoria e 

prática : ensino fundamental, 1. ao 5. ano. São Paulo: ática, 2009.  

ALMEIDA, Lourdes Werle de; SILVA, Karina Pessôa da; VERTUAN, Rodolfo 

Eduardo. Modelagem Matemática na educação Básica. São Paulo: Contexto, 2012.  

 

011 - Ética e Relações Humanas na Educação                           

                 

Carga horária: 60 horas 

Introdução aos elementos da ética. Os fundamentos ontológicos da eticidade na vida social. O 

comportamento da sociedade contemporânea. A ética no contexto da globalização e da 

exclusão. A trajetória da ética na história da Educação. A ética e os fundamentos da educação. 

Problemas morais e problemas éticos na cidadania e no exercício profissional da educação. A 

construção da ética profissional: valores e implicações no exercício da docência. As relações 

humanas na sala de aula. A motivação de alunos e professores. As formas de articulação entre 

Escola, Família e Comunidade. Processos Básicos de Interação Social. Disciplina em espaços 

escolares. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 7. 

ed. São Paulo: Manole, 2009. 

GALLO, Sílvio (Coord.). Ética e cidadania caminhos da filosofia. São Paulo: Manole, 

2011. 

DRESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pearson, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAYER, Canísio. O Poder de Transformação: dinâmicas de grupo/. Campinas, SP: 

Papirus, 2012.  

MATTAR, João; ANTUNES, Maria Thereza Pompa (Orgs). Filosofia e Ética. São Paulo: 

Pearson, 2014.  

WEBER, Otávio José. Ética, Educação e Trabalho. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

HERMANN, Nadja. Ética & Educação: outra sensibilidade. Belo Horizonte: Autêntica, 

2014.  

GONÇALVES, Maria Augusta Salin. Construção da Identidade Moral e Práticas 

Educativas. Campinas, SP: Papirus. 
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TERCEIRO PERÍODO 

 

012 - Metodologias Científicas 

 

Carga horária: 60 horas 

A natureza do conhecimento. Características de ciência e critérios de cientificidade. Tipos de 

conhecimento. A ciência moderna e métodos Científicos. Método e Técnica das Ciências 

sociais. Noções, fases e técnicas de pesquisa. Hipótese e Variáveis. Resenhas. Resumos. 

Projeto de pesquisa. Monografia e artigo. Normas técnicas.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASARIN, Helen de Castro Silva; CASARIN, Samuel José. Pesquisa Científica: da teoria 

à prática. São Paulo: Pearson, 2012. 

DIAS, Vanda Fattori (Org.); CORDEIRO, Gisele do Rocio; MOLINA, Nilcemara Leal. 

Orientações e dicas práticas para trabalhos acadêmicos. São Paulo: Pearson, 2014. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática 

da pesquisa. São Paulo: Vozes, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARTINS, Vanderlei. Metodologia Científica: fundamentos, métodos e técnicas. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2016.  

MELO, Alessandro de; URBANETZ, Sandra Terezinha. Trabalho de 

Conclusão de Curso em Pedagogia. Curitiba: Ibpex, 2012.  

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica: ao alcance de todos. 2. ed.. Barueri, 

SP: Manole, 2009.  

DEMO, Pedro. Metodologia da Investigação em Educação. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

PEROVANO, Dalton Gean. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. Curitiba: 

Intersaberes, 2016.  

 

013 - Organização e Gestão Educacional 

 

Carga horária: 60 horas 

Estudo da gestão educacional na perspectiva democrática, analisando as diversas atuações e 

funções do trabalho pedagógico e de processos educativos escolares e não escolares, no que se 

referem à administração, à coordenação, ao acompanhamento, à avaliação de planos e 

projetos pedagógicos, assim como análise, formulação, implementação, acompanhamento e 

avaliação de políticas públicas e institucionais na área da educação. Os diversos atores da 

gestão escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro. Gestão educacional: novos olhares novas 

abordagens. 6 ed.  Petrópolis: Vozes, 2014. 

LÜCK, Heloísa. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Petrópolis: 

Vozes, 2012. 

BARTNIK, Helena Leomir de Souza. Gestão educacional. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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DEMO, Pedro. A Nova LDB: ranços e avanços. 23.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

BARTNIK, Helena Leomir de Souza. Gestão Educacional. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

PARO, Vitor Henrique. Gestão Escolar, Democracia e Qualidade do Ensino. São Paulo: 

ática, 2007.  

MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em defesa da Escola: uma questão pública. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2013.  

SCHMITZ, Taís [et al.]. Pedagogia e Ambientes não Escolares. Curitiba: Intersaberes, 

2012.  

 

014- Pesquisa na Prática Pedagógica III 

 

Carga horária: 100 horas 

A Organização da Educação Nacional. Níveis e Modalidades de Educação e Ensino brasileiro. 

Atividade curricular de reflexão permanente sobre a prática pedagógica. Diagnóstico de aulas 

em classes da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Análise da 

relação entre o plano  de ensino, o  projeto pedagógico-curricular e a interdisciplinaridade na 

educação infantil e nos anos iniciais. Problematização ao planejar, executar e avaliar o ensino 

na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PICONEZ, Stela C. Bertholdo. A Prática de ensino e o Estágio supervisionado. 9 ed. 

Campinas: Papirus, 2011. 

OYARZABAL, Graziela Macuglia. Fundamentos teóricos e metodológicos dos anos 

iniciais. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

FAZENDA, Ivani (org.). Didática e interdisciplinaridade. São Paulo: Papirus, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEMO, Pedro. Metodologia da investigação em educação. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

DEMO, Pedro. Educação e alfabetização científica. Campinas, SP: Papirus, 2010.  

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. 24.ed. Campinas, SP: Papirus, 

2011.  

ANTUNES, Celso; ALVES, Rubem. O aluno, o professor, a escola: uma conversa sobre 

educação. Campinas, SP: Papirus, 2016.  

BACILA, Carlos Roberto. Nos bastidores da sala de aula. Curitiba: Intersaberes, 2014.  

 

015 - Alfabetização: Fundamentos, Processos e 

Métodos 

Carga horária: 60 horas 

Abordagem histórica da alfabetização no contexto educacional brasileiro. A linguagem 

enquanto sistema simbólico, representativo das interações humanas. Processos de 

alfabetização e alternativas metodológicas. A função social da escrita em uma sociedade 

letrada. Produção e apropriação da leitura e da escrita: uma metodologia de alfabetização a 

partir do texto. Alfabetização como um processo da aquisição da linguagem oral e escrita: 

métodos, técnicas, materiais didáticos (confecção, seleção e elaboração). Formação do 

alfabetizador. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Izabel Pereira; MARTINS, Raquel 

Márcia Fontes (Orgs). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2008.  

SENNA, Luiz Antonio Gomes (Org.). Letramento: princípios e processos. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 

VALLE, Luciana de Luca Dalla. Metodologia da alfabetização. Curitiba: InterSaberes, 

2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOARES, Magda. Letramento: um tema de três gêneros. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2007.  

SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  

AZENHA, Maria da Graça. Construtivismo: de Piaget a Emília Ferreiro. 8. ed. São Paulo: 

ática, 2006.  

LOUREIRO, Stefânie Arca Garrido. Alfabetização: uma perspectiva humanista e 

progressista. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  

MICOTTI, Maria Cecilia de Oliveira. Alfabetização: propostas e práticas pedagógicas. São 

Paulo: Contexto, 2012.  

 

16 – Estratégias de Leitura em Língua Portuguesa 

 

Carga horária: 60 horas 

Leitura e conhecimento. Estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura e de escrita. 

Paradigmas da comunicação verbal. Variáveis de ordem linguística, textual e 

sociointerpretativa na compreensão leitora dos diferentes gêneros textuais que circulam 

socialmente. Relação entre o conteúdo, composição, estilo, nível linguístico e propósitos. 

Técnicas de leitura e produção textual. Expressão oral e escrita 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRODBECK, Jane Thompson; Costa, Antônio José Henriques; Correa, Vanessa Loureiro. 

Estratégias de leitura em língua portuguesa. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

TIEPOLO, Elisiani Vitória. Falar, ler e escrever na escola: práticas metodológicas para o 

ensino de língua portuguesa. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

FONTANA, Niura Maria. PORSCHE, Sandra Cristina. Leitura, escrita e produção oral: 

propostas para o ensino superior. São Paulo: Educs, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRODBECK, Jane Thompson; COSTA, Antônio José Henriques; CORREA, Vanessa 

Loureiro. Estratégias de Leitura em Língua Portuguesa. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Escrever: estratégias de 

produção textual. 2. ed.. São Paulo: Contexto, 2010.  

GERALDI, João Wanderley, Org. O Texto na Sala de Aula. 4.ed. São Paulo: ática, 2006.  

FERREIRA, Luiz Antônio. Leitura e Persuasão: princípios de análise retórica/. São Paulo: 

Contexto, 2010. 

LAJOLO, Marisa. Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo. 6. ed. São Paulo: ática, 

2000.  
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QUARTO PERÍODO 

 

018 - Políticas Públicas e Legislação Educacional 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Estudo analítico das políticas educacionais no Brasil com destaque para: a política 

educacional no contexto das políticas públicas; organização dos sistemas de ensino 

considerando as peculiaridades nacionais; políticas educacionais e legislação de ensino; 

estrutura e funcionamento da educação básica; Impasses e perspectivas das políticas atuais em 

relação à educação básica no Brasil. Relações entre Política, Estado e Educação. 

Financiamento da educação e democratização do ensino. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TERRA, Márcia de Lima Elias. Políticas públicas e educação. São Paulo: Pearson,  2016. 

SOARES, Kátia Cristina Dambiski; SOARES, Marcos Aurélio Silva. Sistemas de ensino: 

legislação e política educacional para a educação básica. Curitiba: InterSaberes, 2017. 

WITTMANN, Lauro Carlos; KLIPPEL, Sandra Regina. A Prática da Gestão Democrática 

no Ambiente Escolar. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LA TAILLE, Yves de. Limites: Três Dimensões Educacionais. 3.ed. São Paulo: ática, 2000.  

Demo, Pedro. Política social, educação e cidadania. 13.ed. Campinas, SP: Papirus, 2010.  

PILETTI, Nelson; ROSSATO, Geovanio. Educação Básica: da Organização Legal ao 

Cotidiano Escolar. São Paulo: ática, 2010.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org). Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma 

Construção Possível. 29.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

OLIVEIRA, Mara de; BERGUE, Sandro Trescastro, (Orgs). Políticas Públicas: Definições, 

Interlocuções e Experiências. Caxias do Sul, RS: EdUCS, 2012  

 

019 - Didática e Planejamento 

 

Carga horária: 60 horas 

Reconstrução da Didática numa perspectiva histórico-crítica de educação. Concepções 

Teóricas da Educação. O processo de ensino e suas relações. A didática e a formação do 

educador. Objetivos e conteúdos de ensino. Os componentes do processo didático, suas 

relações e implicações na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Planejamento de ensino em suas várias dimensões numa perspectiva crítica da educação. 

Análise dos fundamentos teóricos do planejamento educacional e estudo dos modelos de 

planejamento e sua relação com o processo político-pedagógico da escola. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, Vera Maria (Org). A Didática em Questão. 27 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

VEIGA, Ilma Passos A. (coord.). Repensando a didática. 25. ed. São Paulo: Papirus, 2007. 

LIBLIK, Ana Maria Petraitis. Aprender Didática, ensinar Didática. Curitiba: InterSaberes, 

2012. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales; PACHECO, José Augusto. Currículo, Didática e 

Formação de Professores. Campinas, SP: Papirus, 2013.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org). Técnicas de Ensino: Novos Tempos, Novas 

Configurações. 3.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Coord); Lopes, Antonia Osima [et al.]. Repensando 

a Didática. 29.ed. Campinas, SP: Papirus,  

GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 8.ed. rev. e ampl. São Paulo: ática, 

2009  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org). Projeto Político-Pedagógico da Escola: Uma 

Construção Possível. 29.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

 

020 - Pesquisa na Prática Pedagógica IV 

 

Carga horária: 100 horas 

Educação formal e não formal: conceitos e dimensões sócio-educacional e política. Educação 

popular. As práticas educativas e os pedagogos em diferentes contextos educativos não 

escolares, como em ONGs, empresas, em ambientes de promoção da saúde e melhoria da 

qualidade de vida, órgãos de serviço público, organizações sociais e movimentos sociais 

organizados. Perfil, postura, função e ação do educador pedagogo nestes espaços educativos.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. 

Pedagogia Hospitalar: a humanização integrando educação e saúde. 5. Ed. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes, 2011. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. 8. 

ed., Barueri, SP: Manole, 2016. 

PINSKY, Jaime. Cidadania e Educação. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LIBLIK, Ana Maria Petraitis; PETRAITIS, Rosa Artini; REGINA, Laima Irene 

Liblik. Contextos Educacionais: por uma educação integral e integradora de saberes. 

Curitiba: Ibpex, 2012.  

ANDRADA, Cris Fernandes; PATTO, Maria Helena Souza. A Cidadania Negada: políticas 

públicas e formas de viver. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2009.  

SCHMITZ, Taís [et al.]. Pedagogia e Ambientes não Escolares. Curitiba: Intersaberes, 

2012.  

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de (Org). Pedagogia das diferenças na sala de 

aula. 11.ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

ARAUJO, Márcia Baiersdorf. Ensaios Sobre a Aula: narrativas e reflexões da docência. 

Curitiba: Intersaberes, 2012.  

 

 

021 - Avaliação Educacional 

 

Carga horária: 60 horas 
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Aspectos históricos e socioeconômicos do planejamento e da avaliação educacional e seus 

pressupostos. O Planejamento e a Avaliação Escolar e Educacional no Brasil. 

Contextualização da avaliação institucional na atualidade: Conceitos e funções da avaliação.  

Perspectivas teóricas da avaliação da aprendizagem. Dispositivos didáticos para o 

planejamento do ensino e a relação entre planejamento e avaliação. Avaliação diagnóstica, 

mediadora, formativa, permanente e participativa, reguladora, dialógica e emancipatória. 

Instrumentos de avaliação. Relação da avaliação escolar e a função social da escola: A relação 

entre Ética e Avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Marília Pinto de (org.). Avaliação escolar, gênero e raça. Campinas, SP: 

Papirus,  2013. 

CERVI, Rejane de Medeiros. Planejamento e Avaliação Educacional. Curitiba: 

InterSaberes, 2013. 

ARREDONDO, Santiago Castillo, DOLINSKY, Sandra Martha (Trad.) e DIAGO, Jesús 

Cabrerizo. Práticas de Avaliação Educacional: materiais e instrumentos. Curitiba: 

InterSaberes, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Virando a Escola do Avesso por meio 

da Avaliação. 2.ed. Campinas, SP: Papirus, 2009.  

OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales; PACHECO, José Augusto. Currículo, Didática e 

Formação de Professores. Campinas, SP: Papirus, 2013.  

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Projeto de Intervenção na Escola: mantendo as 

aprendizagens em dia. Campinas, SP: Papirus, 2010.  

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, Avaliação e Trabalho 

Pedagógico. 8.ed. Campinas, SP: Papirus, 2015.  

BOTH, Ivo José. Avaliação Planejada, Aprendizagem Consentida: é ensinando que se 

avalia, é avaliando que se ensina. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

 

022 – Jogos, Recreação e Educação 

 

Carga horária: 60 horas 

Estudo histórico da ludicidade. As várias concepções de jogos e de recreação. Valor educativo 

e social do jogo. Classificação dos jogos: jogo livre e organizado. Pequenos e grandes jogos, 

jogos pedagógicos. O significado do lúdico como prática cultural. O lúdico como fonte de 

compreensão do mundo e o seu papel na educação. Atividades desenvolvidas na pré-escola. 

Gincana: importância e organização, tipos de gincana. Dobraduras. Brinquedos cantados e de 

rodas. Conhecer recreio orientado. Colônia de férias. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRENELLY, Rosely Palermo. O jogo como espaço para pensar. São Paulo: Papirus, 2015. 

CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida; LUCENA, Regina Ferreira de. Jogos e Brincadeiras na 

Educação Infantil. São Paulo: Papirus, 2015. 

RAU, Maria Cristina Trois Dornelis. A Ludicidade na Educação: uma atitude pedagógica. 

Curitiba: InterSaberes, 2012. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

WITTIZORECKI, Elisandro Schultz; DAMICO, José Geraldo Soares; SCHAFF, Ismael 

Antônio Bacellar. Jogos, Recreação e Lazer. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

MIRANDA, Simão de. Professor, não deixe a peteca cair!: 63 ideias para aulas criativas. 

Campinas, SP: Papirus, 2014.  

BEMVENUTI, Alice [et al.]. O lúdico na prática pedagógica. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

REIS, Sílvia Marina Guedes dos. 150 ideias para o trabalho criativo com crianças de 2 a 6 

anos: artes plásticas, expressão corporal, literatura, música, teatro, jogos e brincadeiras em 

uma proposta interdisciplinar. Campinas, SP: Papirus, 2016.  

AFONSO, Maria Lúcia Miranda; ABADE, Flávia Lemos. Jogos para Pensar: educação em 

direitos humanos e formação para a cidadania. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.  

 

023 - Literatura Infanto-Juvenil 

 

Carga horária: 60 horas 

Literatura infantil e juvenil: conceituação. Primórdios da literatura infanto-juvenil. As 

narrativas literárias para crianças e jovens. Temas das narrativas infantis e juvenis. Contos 

populares. A presença do maravilhoso, do imaginário e das crenças. A poesia infantil. O 

teatro infantil. Relação texto e ilustração. A literatura infantil e juvenil brasileira 

contemporânea: poetas, ficcionistas e ilustradores. Critérios de seleção do livro infantil e 

juvenil. Usos da literatura infantil e juvenil na escola. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PAIVA, Aparecida; SOARES, Magda. Literatura infantil: políticas e concepções. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2008. 

COELHO, Nelly Novaes. Panorama histórico da literatura infantil/juvenil: das origens 

indo-europeias ao Brasil contemporâneo. Barueri, SP: Manole, 2010. 

ANDRADE, Gênese. Literatura Infantil. São Paulo: Pearson, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Gênese (Org.). Literatura Infantil. São Paulo: Pearson, 2015.  

LAJOLO, Marisa. Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo. 6. ed. São Paulo: ática, 

2000.  

COELHO, Betty. Contar histórias: uma arte sem idade. 10. ed. São Paulo: ática, 1999.  

RAMOS, Flávia Brocchetto; PANOZZO, Neiva Senaide Petry. Mergulhos de Leitura: a 

compreensão leitora da literatura infantil. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2015.  

PAULA, Laura da Silveira. Teoria da Literatura. Curitiba: Ibpex, 2012.  

 

QUINTO PERÍODO 

 

024 - Currículos e Programas 

 

Carga horária: 60 horas 

 Currículo, cultura e sociedade. Seleção e organizacional dos conteúdos curriculares na 

Educação Infantil: as diretrizes curriculares e o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. Abordagem pedagógica dos conteúdos na creche e na pré-escola. 

Planejamento e avaliação do currículo na Educação Infantil. Seleção e organização dos 
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conteúdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental: os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Formação dos educadores e sua atuação no processo curricular. Abordagem pedagógica dos 

conteúdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Planejamento e Avaliação do currículo 

no Ensino Fundamental. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ESTEBAN, Maria Teresa (org.). Escola, currículo e avaliação. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

GÓMEZ, A. I. Pérez; SACRISTAN, Gimeno. O currículo: os conteúdos do ensino ou uma 

análise prática? Compreender e Transformar o Ensino. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

LIMA, Michelle Fernandes; ZANLORENZI, Claudia Maria Petchark; PINHEIRO, Luciana 

Ribeiro. A função do currículo no contexto escolar. São Paulo, Person, 2012. 

MOREIA, Antônio Flávio. Currículo, Cultura e Sociedade. São Paulo: Cortez, 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

CANDAU, Vera Lúcia. Didática, Currículo e Saberes Escolares. 2 ed. Riod e Janeiro: DP&A, 

2002 

COSTA, Marisa Vorraber. O Currículo nos Limiares do Contemporâneo. 4 ed. Rio de janeiro: 

DP&A, 2005 

LOPES, Alice Cassimiro. O Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002  

SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3 

ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009 

 

025 - Língua Brasileira de Sinais 

 

Carga horária: 60 horas 

Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua de 

Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de 

morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; Noções de variação. Praticar 

Libras: desenvolver a expressão visual-espacial 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP/MEC Nº Edição: Ano: 1998. 

SKLIA, Carlos (org.). Atualidade da Educação Bilíngue para surdos. 3 ed. Porto  Alegre, 

2009. 

SOARES, Maria Aparecida Leite. A Educação do Surdo no Brasil. 2 ed. Campinas SP: 

Autores Associados, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa. Surdez: processos educativos e subjetividade. São 

Paulo: Lovise, 2000. 

CASARIN, Sonia .Talento e Deficiência. São Paulo: Ática,2011. 

RAMOS, Rossana. Passos para a Inclusão. 5 ed. São Paulo: Cortez ,2010. 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Surdez: processos educativos e subjetividade. 

Lovise, 2000. 
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BEYER, Hugo Otto. Inclusão e avaliação na escola de alunos com necessidades especiais. 2ª 

ed. Mediação, 2006. 

 

026 - Epistemologia da Educação 

 

Carga horária: 60 horas 

 O objetivo das ciências da educação. O problema da unidade, especificidade e autonomia das 

ciências da educação. A educação como ponto de partida e de chegada dos estudos e das 

reflexões dos cientistas. A contribuição das ciências para a explicação e compreensão da 

educação. A disciplina focaliza o conhecimento científico como uma das formas possíveis de 

conhecimento humano. Sobre a perspectiva epistemológica a disciplina trata sobre o 

significado, a possibilidade, a origem, a natureza, a validade e as manifestações do 

conhecimento 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BACHELARD, G. A Epistemologia. Lisboa: Edições 70, 2001. 

DEMO, Pedro. Educar pela Pesquisa. 8 ed. Campinas: Autores Associados, 2007 

GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 14 ed. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, Para quê? São Paulo: Cortez, 2004. 

GOMES,Mércio Pereira. Antropologia, São Paulo: Contexto 2011. 

MAZZOTI, Tarso Bonilha. Ciências da Educação. Rio de janeiro: DP&A, 2002. 

FILHO, José Augusto da Silva. Ciências Sociais e Políticas, São Paulo: LTR, 2003. 

BIZZO, Nélio, Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Ática. 2001 

 

027 - Fundamentos da Educação Psicomotora 

 

Carga horária: 60 horas 

 Psicomotricidade: caracterização, histórico e abordagens. Os fundamentos básicos da 

Psicomotricidade. Observação e avaliação do desenvolvimento psicomotor. Teoria e prática 

em Psicomotricidade; Psicomotricidade e desenvolvimento: imagem corporal, equilíbrio, 

tonicidade, coordenação motora e motricidade fina, lateralidade e direcionalidade, 

estruturação espaço-temporal. Principais aspectos que caracterizam o desenvolvimento e a 

aprendizagem psicomotora da criança de zero a seis anos. A Psicomotricidade no contexto 

educativo atual. Importância da educação psicomotora para o processo de aprendizagem. 

Avaliação e intervenção em educação psicomotora. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEE, Helen. A Criança em Desenvolvimento. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2003 

FONTANA, Roseli. Psicologia e Trabalho Pedagógico. 4 ed. São Paulo: Atual, 1997 

COLL, Cezar (org.) Desenvolvimento Psicológico e Educação. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
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FALCÃO, Gérson Marinho. Psicologia da Aprendizagem. São Paulo, 2000. 

PIAGET, Jean. A Psicologia da Criança. 4 ed. Rio de Janeiro, Difel, 2009. 

VIGOTSKY, Lev S. A Formação Social da Mente. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007 

FARREL, Michael. Deficiências sensoriais e incapacidades físicas. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 

 

028- Fundamentos da Educação Infantil  Carga horária: 60 horas 

 

Contexto Histórico e Político de atendimento à infância e à criança. A instituição de Educação 

Infantil e seus diferentes atores: pais, crianças, professores e rotina. O cuidar e o educar: o 

papel do professor na Educação Infantil. Avaliação da implementação da política nacional de 

educação infantil para as crianças de zero a seis anos.Estudo dos referenciais governamentais 

de qualidade para à educação infantil como modalidade da educação básica. Educação 

Infantil: Metodologias e processo de  desenvolvimento e aprendizagem.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos. Educação Infantil: Fundamentos e Métodos. 7 ed. 

São Paulo: Cortez, 2011. 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos (org.). Educação Infantil: Muitos olhares. 9 ed. São 

Paulo: Cortez, 2010.MONARCHA, Carlos (org.). Educação da infância brasileira. 

Campinas: Autores Associados, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FARIA,Ana Lúcia Goulart de. Educação Infantil Pós LDB.  6 ed. Campinas, Autores 

Associados, 2007.DAHLBERG, Gunilla. Qualidade na Educação da Primeira Infância. 

Porto Alegre: Artmed, 2003. 

KUHLMANN Jr. Moysés. Infância e Educação Infantil: Uma abordagem histórica. 4 ed. 

LOCAL: Mediação, 2007 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Coordenação Geral de Educação 

Infantil. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília, DF: 

MEC/SEF/COEDI, 1998.  

______. Parecer CEB n. 22/98. Resolução CEB n.1, 7 de abril de 1999. Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, DF: CNE/CEB, 1999 

 

029 - Estágio Supervisionado I (Gestão Educacional) 

 

Carga horária: 100 horas 

Visão geral da ação em gestão educacional em instituições e escolas com os cursos de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais). A observação e a reflexão sobre a 

realidade, análise crítica e possibilidades de intervenções como maneiras de conhecer e 

transformar a realidade escolar. Investigação, participação e acompanhamento dos processos 

de gestão educacional, em articulação com as tendências teóricas contemporâneas, 

vivenciadas pelo aluno e que respondam às demandas colocadas pela prática. Relatório das 

observações. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FURLAN, Lúcia Maria Teixeira. Autoridade do Professor: meta, mito ou nada disso? 7 ed. 

São Paulo: Cortez, 2001 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e Docência. 3 ed. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: Política, Estrutura e Organização. 7 ed. São 

Paulo: Cortez, 2009 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERREIRA, Naura S. C.; AGUIAR, Márcia A. da S. (Orgs.). Gestão da educação. Impasses, 

perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2001. 

GATTI, Bernadete Angelina. A construção da pesquisa em educação. Brasília DF: Plano, 

2002. 

COLOMBO, Sonia Simões. Gestão educacional: uma nova visão. Porto Alegre: Artmed, 

2004.  

MONTEIRO, Aneridis Aparecida.  Interfaces da Gestão Escolar. Campinas-SP: 

Alínea,1999. 

PICONEZ, Stela C. Bertholdo. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 9 ed.  

Campinas: Papirus, 2003. 

 

SEXTO PERÍODO 

 

030 – Educação Etnias e Identidade Cultural 

 

Carga horária: 60 horas 

A formação do professor e a compreensão das Relações Étnico-Raciais no universo 

educacional. As diversas perspectivas conceituais sobre Formação e Relações Étnico-Raciais. 

Discussões sobre a natureza do ambiente escolar (Reprodução X Transformação), 

relacionando-as aos problemas étnicos - raciais, rotineiramente, presentes, na Educação 

Básica. Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. - Os principais aspectos da história da 

África. A África Pré- colonial. O processo de colonização. A diáspora. O processo de 

independência. Os aspectos culturais relevantes da cultura afro-brasileira e indígena. A Lei 

10.639/03 e sua implementação. Comunidades negras no Brasil. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MUNANGA, Kabengele. Negritude-Usos e Sentidos, 3° ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 

BRASIL/CNE. Res. 01/2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

CUNHA, M. C. da., História dos Índios no Brasil. São Paulo: Fapesp/SMC/ Cia. das Letras, 

1992. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MUNANGA, kabengele. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, Belo Horizonte, Autêntica, 

2008. 
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ABRAMOWICZ, Anete (Org). Educação E Raça, Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

SECAD, Kabengele Munanga (organizador). Superando o Racismo na Escola,  

MEC/SECAD, 2006. 

DASAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. UFMG, 2001. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

apresentação dos temas transversais e ética. DP&A, 2000. 

AYLA, Marcos. Cultura Popular no Brasil, 2 ed. São Paulo: Àtica,2002 

MATTOS, Rejane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 

2007. 

CANDAU, Vera Maria (org.). Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e aprender. 

2. ed. DP&A, 2002. 

BRASIL/CNE. Res. 01/2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana 

 

031 - Fundamentos Metodológicos do Ensino da 

Língua Portuguesa 

Carga horária: 60 horas 

 

Teorias de aquisição da linguagem. Desenvolvimento da linguagem na criança: fonológico, 

lexical, sintático e programático. Conceitos e princípios básicos para o ensino da Língua 

Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. As múltiplas linguagens como recursos 

didáticos: linguagem não verbal, jogos, brinquedos, atividades lúdicas. Teatro, coro falado e 

jornal falado. Quadrinho (histórias em quadrinhos). Possibilidade de avaliação da linguagem: 

leitura e escrita. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Língua Portuguesa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CÂMARA, Jr. & MATTOSO, J. Manual de. Expressão Oral e Escrita. 25 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004. 

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e Linguagem. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

CUNHA, Celso. A Nova Gramática do Português Contemporâneo. 4 ed. São Paulo: 

Lexikon, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. Rev. LOCAL: Lucena, 

2006. 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de 

gramática. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

SILVA, Rosa Virginia Mattos e. Contradições no Ensino de Português. 4 ed. São Paulo: 

Contexto, 2001. 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 2002. 

REZENDE, Neide Luiza. Linguagem e educação: implicações técnicas, éticas e estéticas. 

São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2006. 
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032 - Dificuldades da Aprendizagem Escolar 

 

Carga horária: 60 horas 

Dificuldades de aprendizagem. Características. Fatores: psicológicos - habilidades 

intelectuais, dislexia, disgrafia, disfonia, o aluno de aprendizagem lenta;  o aluno hiperativo; 

sensoriais - deficiência visual e auditiva. Aspectos etiológicos dos distúrbios. Sintomas e 

atendimento no sistema educacional. Distúrbios do desenvolvimento e sua influência na 

aprendizagem. Problemas escolares: social-familiares, socioeconômicos, físicos. Avaliação. 

Atendimento pedagógico. O professor diante do aluno com dificuldades de aprendizagem. 

Reflexão sobre a interação professor x aluno portador de distúrbio de aprendizagem. 

Orientação à família. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NUNES, Terezinha. Dificuldades na aprendizagem da leitura: teoria e prática. 7 ed. 

Cortez, 2011. 

PREDEBON, José. Criatividade hoje: Como se pratica, aprende e ensina. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2003. 

CIASCA, Sylvia Maria (Org.). Distúrbios de aprendizagem: proposta de avaliação 

interdisciplinar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CANDAU, Vera Lúcia. Didática, Currículo e Saberes Escolares. 2 ed. Riod e Janeiro: 

DP&A, 2002. 

DOCKRELL, Julie; MCSHANE, John. Crianças com dificuldades de aprendizagem: uma 

abordagem cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

CHINAPAH, Vinayagum. Rendimento da Aprendizagem: Construção de competências. 

Campinas: Autores Associados, 2000. 

WEISZ, Telma. O Diálogo entre o ensino e a Aprendizagem. 2 ed. São Paulo: Ática, 2004. 

SALVADOR, César Coll. Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento. 9 ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1994 

 

033 - Estágio Supervisionado II (Educação Infantil) 

 

Carga horária: 100 horas 

 

Inserção na realidade da educação infantil. A educação infantil e o estágio supervisionado. 

Cuidar da criança e educá-la: de zero a três anos de idade. Dinâmica da sala de aula de 

educação infantil, dos 4 aos 6 anos de idade. Atividades de participação e regência. Aplicação 

das habilidades básicas da docência em situações escolares cotidianas. O relatório do estágio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e Docência. 3 ed. São 

Paulo: Cortez, 2008.  

FARIA, Ana Lúcia G.; PALHARES, Marina Silveira (orgs.) Educação Infantil Pós LDB: 

rumos e desafios. 5 ed.  Campinas-SP: Autores Associados, 2007. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 35, 39 e 4 ed. São Paulo: Cortez, 1996 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAVICCHIA, Durlei de Carvalho. O cotidiano da creche: um projeto pedagógico. 2 ed. 

São Paulo: Loyola, 1993. 

KUHLMANN Jr., Moisés. Infância e educação infantil. 4 ed. Porto Alegre:Mediação, 2007. 

PICONEZ, Stela C. Bertholdo. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 9 ed.  

Campinas: Papirus, 2003. 

SOUSA, Ana Maria Costa. Educação Infantil. 2 ed. Campinas: Papirus, 1996. 

DAHLBERG, Gunilla; MOSS, Peter; PENCE, Alan. Qualidade na Educação da Primeira 

Infância: perspectivas pós-modernas. Porto Alegre; Artmed, 2003. 

 

034 - Fundamentos e Metodologia do Ensino de 

Matemática 

Carga horária: 60 horas 

 

O processo do pensamento matemático. A gênese e a história da matemática. A função da 

matemática. Os conteúdos básicos da matemática nas séries iniciais. O ensino da matemática 

na escola do Ensino Fundamental. Metodologias e estratégias de ação para desenvolver o 

pensamento lógico-matemático. Proposta curricular do ensino de matemática. A metodologia 

de resolução de problemas. A avaliação em matemática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Dione Lucchesi de. Metodologia do Ensino da Matemática. 2 ed. São Paulo: 

Cortez, 1994. 

TOLEDO, Marilia. Teoria e Prática de Matemática. São Paulo: FTD, 2010. 

DANTE, Luiz Roberto. Formulação e Resolução de Problemas de Matemática: teoria e 

prática. São Paulo: Atica, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOLBERT, Clarissa S. Matemática nas séries iniciais. 2 ed. Porto Alegre:  Mediação, 1999. 

ARANÃO, Ivana V. D. A matemática através de brincadeiras. 6 ed. Campinas: Papirus, 

1996. 

TEBEROSKY, Ana. Aprendendo matemática. São Paulo: Ática, 2000.  

JARANDILHA, Daniela. Matemática já não é problema. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

CARVALHO, Dione Lucchesi de. Metodologia do Ensino da Matemática. 4 ed. São Paulo: 

Cortez, 1994. 

 

 035 - Fundamentos e Metodologia do Ensino da 

Geografia 

Carga horária: 60 horas 

 

A história do pensamento geográfico. Concepções e tendências curriculares que permeiam a 

prática pedagógica do ensino da Geografia. Fundamentos teórico-metodológicos do ensino da 

Geografia. Recursos Metodológicos utilizados no Ensino da Geografia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CASTELLAR, Sônia. Ensino de Geografia. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

FILIZOLA, Roberto. Teoria e Prática do Ensino de Geografia. São Paulo: FTD, 2010. 

CARLOS, Ana Fani A. A Geografia na Sala de Aula. 9 ed. São Paulo: Contexto, 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do Ensino de História e Geografia. 4 ed. São 

Paulo, Cortez, 2011.  

GIOVANNI, Antônio Carlos Castro. Ensino de Geografia. 6 ed. Porto Alegre: Mediação, 

2010. 

SILVA, Otávio Barros, Ensino de Geografia. Porto Alegre, Mediação, 2000. 

CAVALCANTI, Lana de Sousa. O Ensino de Geografia na Escola, Campinas-SP: 

Papirus,2012. 

MOREIRA, Ruy .O que é Geografia, São Paulo: Brasiliense,1994 

 

SÉTIMO PERÍODO 

 

036 - Fundamentos e Metodologia do Ensino de 

Jovem e Adulto 

Carga horária: 60 horas 

Fundamentos sócio- histórico- filosóficos e psicológicos da educação de jovens e adultos. 

Função social e política da educação de jovens e adultos. As diversas modalidades e formas 

alternativas. A questão da alfabetização e a necessidade de elaboração de procedimentos de 

ensino e material didáticos adequados. Ações implementadas pela sociedade civil e pelo 

Estado. A formação do educador e as especificidades no trabalho com o jovem e o adulto 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VALLE, Cristina. Educação de Jovens e Adultos. LOCAL: FAPI, 2005. 

LEAL, Telma Ferraz (org.) Alfabetizar Letrando no EJA. São Paulo: Autêntica, 2010. 

GADOTTI, Moacir. Educação de Jovens e Adultos. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 SCOCUGLIA, Afonso Celso. Educação de Jovens e Adultos: histórias e memórias da 

década de 60. Campinas: Autores Associados, 2003. 

FUCK, Irene Terezinha. Alfabetização de Adultos. 10 ed. São Paulo: Vozes, 2003. 

HADDAD, Sérgio. Novos Caminhos em Educação de Jovens e Adultos / EJA. São Paulo: 

Global, 2007. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação Popular? São Paulo: Brasiliense, 2006. 

SALIBA, Marco. EJA: Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: Escola Educacional, 

2007 

 

037 – Fundamentos de Antropologia e Educação 

 

Carga horária: 60 horas 

Antropologia e suas contribuições para a reflexão sobre a sociedade e a educação no Brasil. 

Cultura, educação e socialização: a contribuição teórico-metodológica da Antropologia para o 
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seu entendimento. Multiculturalismo, pluralidade cultural, igualdade, diferença e educação: 

perspectivas antropológicas. A cultura da escola: ritos, rituais e práticas escolares. Etnias e 

educação brasileira: a abordagem antropológica. A investigação antropológica e o 

conhecimento do cotidiano escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOREIRA, Antonio Flavio B. Currículo, Cultura e Sociedade, 12ª Ed. Cortez, 

2011. 

MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia - Uma Introdução - 7ª Ed. ATLAS- São 

Paulo: 2011. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 9. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COELHO, Teixeira. O que é Ação Cultural, São Paulo: Brasiliense, 1989. 

SANTOS, José Luiz dos. O que é Cultura, Brasiliense, 2003.RIBEIRO, Darcy. O Povo 

Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

DEMO, Pedro. Educar pela Pesquisa. 8 ed. Campinas: Autores Associados, 2007. 

BACHELARD, G. A Epistemologia. Lisboa: Edições 70, 2001. 

GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 14 ed. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 

038 - Estágio Supervisionado III (Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental) 

 

Carga horária: 100 

horas 

Atividades teóricas - práticas voltadas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano), com vistas à análise e caracterização dessas realidades. Propostas educativas voltadas 

para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental para o seu bom desenvolvimento e aplicações 

em atividades de participação e regência em salas de aula (1ª ao 5º ano). Desenvolvimento de 

atividades: as rotinas estáveis, os materiais adequados, as opções metodológicas e as 

estratégias educativas. Reflexão, análise crítica e possibilidades de intervenção. Investigação, 

participação e regência. Aplicação das habilidades básicas da docência em situações 

instrucionais cotidianas neste nível de ensino. Reflexões sobre as práticas docentes realizadas 

ao longo do estágio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e Docência. 3 ed. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

MATOS, Elizete Lucia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Fritas. Pedagogia 

Hospitalar: A humanização integrando educação e saúde. 3 ed. Petropolis, RJ: Vozes, 

2008. 

TARDIF, M.; LESARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência 

como profissão de interações humanas. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais. Ministério da Educação, Cultura e 

Desportos/MEC- Secretaria de Ensino Fundamental.  

CARVALHO, Mercedes. Ensino Fundamental: práticas docentes nas séries iniciais. 

Petrópolis : RJ, Vozes, 2006.  

PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e 

razão pedagógica. Tradução de Cláudia Schilling. Porto alegre: Artmed, 2002.  

PICONEZ, Stela C. Bertholdo. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 9 ed.  

Campinas: Papirus, 2003. 

PIONEIRA,Thomson Learning. Educação básica: políticas, legislação e gestão. São Paulo: 

Pioneira, 2004.  

BARBOSA, Raquel Lazzari Leite. Formação de educadores: desafios e perspectivas. São 

Paulo: Unesp, 2003. 

 

039 – Fundamentos e Metodologia do Ensino de 

História 

Carga horária: 60 horas 

Ensino de história: fundamentos teóricos, históricos e pedagógicos. História como disciplina 

escolar. Histórias do Ensino de História no Brasil. História nas propostas curriculares oficiais. 

Historiografia, práticas sociais e saber histórico escolar. Metodologias do ensino de história. 

Materiais didáticos. Diferentes fontes e linguagens nas aulas de história. Pesquisa em ensino 

de História. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABUD, Kátia Maria. Ensino de História. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. 2 

ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

NEMI, Ana. Ensino de Histórias e Experiências, São Paulo: Ftd, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CABRINI, Conceição. Ensino de História. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do Ensino de História e Geografia. 4 ed. São 

Paulo, Cortez, 2011.  

BORGES, Vavy Pacheco, O que é história. 2. ed. São Paulo: Brasiliense,1993. 

NASCIMENTO, Junior Batista do, Tocantins Historia e Geografia, 2º Ed. Palmas-TO, WR, 

2011. 

 

040 - Fundamentos Metodológicos do Ensino de Ciências 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Fundamentos filosóficos e históricos da ciência. Inter- relações teórico - práticas de ciências e 

saúde, visando a conquista da qualidade de vida. Reelaboração do conceito de ciência na 

perspectiva desmistificadora da produção científica e sua relação com a saúde. Ciências, 

Tecnologia, Saúde e Modernidade, a partir das necessidades do educador em formação. 

Debate sobre a aplicabilidade dos PCNs e RECNEI para o ensino de ciências. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DELIZOICOV, Demétrio. Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos. 3 ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

CAMPOS, Maria Cristina da Cunha. Teoria e Prática em Ciências na Escola. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

EMIRENE, Jane, Alfabetizando e construindo: Ciências, Belo Horizonte- MG, Fapi, 2007 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIZZO, Nelio. Ciências: fácil ou difícil? 2. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

ASTOLFI, Jean. A Didática das Ciências. São Paulo: papiros, 1990. 

CACHAPUZ, A., GIL-PEREZ, D, CARVALHO, A.M.P., PRAIA, J. E VILCHES, A. A 

Necessária Renovação do Ensino das Ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 

TRAVASSOS, Edson Gomes. A Prática da Educação Ambiental nas Escolas. 2ª Ed. 

Mediação, 2006. 

GROSSO, Alexandre Brandão, Eureka! Práticas de Ciências Para o Ensino Fundamental, 

3 ed. São Paulo: Cortez,2009. 

 

041 – Projeto de ´TCC 

 

Carga horária: 30 horas 

EMENTA. 

Desenvolvimento de atividades teóricas e práticas numa perspectiva interdisciplinar de 

produção do conhecimento. Conhecimento e socialização das linhas de pesquisa e projetos de 

investigação do corpo docente. Definição da problemática de pesquisa e da orientação 

docente. Elaboração do projeto de pesquisa com o orientador. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LUNA, S. V. De. Planejamento de pesquisa: uma introdução. SP: EDUC, 2002. 

FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 7ª 

ed. BH. Ed. UFMG, 2004. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. ―Diretrizes para elaboração de uma monografia 

científica‖. In Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed., São Paulo: Cortez, 2002. 

 

Bibliografia complementar 

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Editores Associados, 1998. 

FAZENDA, Ivani C. (org.) Metodologia da pesquisa educacional. SP: Cortez, 1989. 

GAMBOA, Silvio Sánchez. (org.) Pesquisa educacional: quantidade – qualidade. 2ª ed. 

SP, Cortez, 1997. 

LINHARES, C; FAZENDA, I. e TRINDADE, V. Os lugares dos sujeitos na pesquisa 

educacional. Campo grande, MS: Ed. UFMS, 1999. 

 

OITAVO PERÍODO 

 

042 - Estágio Supervisionado IV (EJA ou Espaços Carga horária: 100 horas 
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não Escolares) 

 Vivência e análise dos diferentes processos educativos que ocorrem nas organizações 

escolares e em outras instituições e grupos sociais. Atuações e funções do trabalho 

pedagógico e dos processos educativos escolares e não-escolares. Conhecimento da realidade 

pedagógica não-escolar. Caracterização da dinâmica do processo pedagógico em espaço não-

escolar. A práxis do pedagogo nas instituições escolares e não escolares. Realização de 

atividades de observação da prática docente  e desenvolvimento de ações no espaço não-

formal e/ou formal em EJA. Reflexão sobre a realidade observada com base no Estágio 

Supervisionado vivido. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ZORZO, Cacilda Maria. Pedagogia em conexão. Ulbra, 2004. 

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e cultura política. 2.ed Cortez, 2001. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e Docência. 3 ed. São 

Paulo: Cortez, 2008 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PICONEZ, Stela C. Bertholo. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 9 ed. 

Campinas: Papirus, 2003. 

MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de 

intervenção social. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

SCOCUGLIA, Afonso Celso. A Educação e Jovens e Adultos. Campinas: Autores 

Associados, 2003. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, para quê? 5. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

043 - Educação e Meio Ambiente 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Educação e Meio Ambiente, organizar na prática, a aprendizagem dos docentes e a 

participação na sociedade, especificamente prepará-lo para que consiga desenvolver a 

consciência ambiental nos seus alunos, através do trabalho interdisciplinar, da 

―ambientalização‖ de sua matéria, da aplicação e métodos adequados no tratamento dos 

conteúdos da disciplina que podem se vincular com os problemas do meio ambiente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

BAETA, Anna Maria Bianchini. Educação ambiental: 3. ed. São PauloCortez, 2005.  

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Sustentabilidade e Educação. São Paulo: Cortez, 2012 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GRUM, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária.12.ed. Papirus, 2009. 

REIGOTA, Marcos. O que é Educação Ambiental? São Paulo: Brasiliense, 2009 
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TRAVASSOS, Edson Gomes. A Prática da Educação ambiental nas Escolas. 2 ed. São 

Paulo: Mediação, 2006 

MILLER, G. Tyler. Ciência Ambiental. 11 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

GUIMARÃES, Mauro. A Formação de Educadores Ambientais. São Paulo: Papirus, 2004 

 

044 - Fundamentos e Metodologia do Ensino da Arte 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Estudo das questões filosóficas, metodológicas e epistemológicas, no que diz respeito ao 

encaminhamento do ensino da arte. Compreender, reconhecer e problematizar algumas 

propostas de ensino que vieram caminhando ao longo da história da educação, como: a 

pedagogia tradicional, a novista, a tecnicista, a sócio- crítica, a triangular, a estética do 

cotidiano, etc. Estudo da evolução gráfica e estética da criança. Abordagem de conteúdos 

específicos de arte (visual, cênica e musical), contemplados na proposta curricular de Arte, 

referentes à Educação Infantil e 1ª a 4ª período do Ensino Fundamental. A arte como um 

processo de construção da história e cultura da humanidade. A arte como objeto de 

conhecimento. A arte como representação imaginária da cultura.  O desenvolvimento da 

percepção de mundo através das diferentes expressões artísticas. 

-Tendências estilísticas dentro da história da arte (música, cênica e visual). 

-Contextualização histórica – relação entre presente, passado e futuro 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CELES, Mirian Celeste. Teoria e Prática do Ensino da Arte. São Paulo: FTD, 2010. 

BUORO, Anamelia B. O olhar em construção: uma experiência de ensino e 

aprendizagem da arte na escola. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

FERRAZ, Maria Heloísa C de T. Metodologia do ensino da Arte: Fundamentos e 

proposições. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

OSINSKI, Dulce. Arte, História e Ensino. São Paulo: Cortez, 2001. 

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. 7 ED. São Paulo: perspectiva, 2008. 

DINIZ, Celia de Deus. Educação Artística no cotidiano Escolar. 13 ed. Vols. 01, 02, 03 e 

04. Belo Horizonte: FAPI, 2008. 

COLI, Jorge. O que é Arte? São Paulo: Brasiliense, 2003. 

ROHDEN, Humberto. Filosofia da Arte. São Paulo: Martins Claret, 2007. 

 

045 - Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Organização dos procedimentos metodológicos de Pesquisa dentro do quadro teórico –

metodológico do estudo em foco. A realização da pesquisa de campo e sua organização 

escrita. Escolha de procedimentos de análise e exercício inicial de análise do material 

coletado. Finalização do projeto de monografia: elaboração da justificativa, definição do 
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quadro teórico – metodológico. A definição da metodologia de pesquisa. Estrutura do projeto 

de monografia e normas técnicas de apresentação. Plano de atividades do TCC e cronograma. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia Científica. 7 ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

LAKATOS, Eva Maria.  Fundamentos de Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade.  Metodologia Científica. São 

Paulo: Atlas, 2008 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3. ed. Rev. São Paulo: Atlas, 

2007. 

CERVO, Amado L. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson; Prentice Hall, 2007. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22 ed.  São Paulo: 

Cortez, 2002. 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

MENDES, Gildásio. Como Fazer Monografia na Prática. 12 ed. São Paulo: FGV, 2006. 

 

 046 - Políticas e Estratégias de Inclusão  

 

Carga horária: 60 horas 

A educação especial e sua inserção no contexto do Sistema Educacional Brasileiro. As 

políticas Públicas de inclusão, abordagens e tendências. Aspectos éticos e educacionais na 

inclusão de Pessoas com deficiência na escola, na família e na comunidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MUSKAT, Mauro, Miranda, Monica Carolina. Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, São Paulo: Cortez, 2011. 

JESUS,Denise,Meyrelles,(org)Baptista,Claudio Roberto(org) Barreto, Maria Aparecida 

Santos. Inclusão- Práticas Pedagógicas e Trajetórias de Pesquisa, Porto Alegre: Mediação, 

2010. 

SECAD, Kabengele Munanga (organizador).Superando o Racismo na Escola,  

MEC/SECAD, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MENDES, Enicéia Gonçalves ( Org). Temas em educação especial: avanços recentes. São 

Carlos: EDUFSCAR, 2004. 

LACERDA, Cristina Broglie Feitosa de. Surdez: processos educativos e subjetividade. São 

Paulo: Lovise, 2000. 

BEYER, Hugo Otto. Inclusão e avaliação na escola. Porto Alegre: Mediação, 2006. 

CASARIN, Sonia. Talento e Deficiência. São Paulo: Ática, 2011. 

BEYER, Hugo Otto. Inclusão e avaliação na escola. Porto Alegre: Mediação, 2006 
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047 - Educação e Direitos Humanos 

 

Carga horária: 60 horas 

Estudo do conceito, fundamentos e significado contemporâneo dos direitos e garantias 

fundamentais. Histórico dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. 

Documentos nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos. Estatuto da 

criança e do adolescente e os direitos humanos; sociedade, violência, corrupção e a construção 

de uma sociedade de paz e justiça social; preconceito, discriminação e prática educativa; 

políticas curriculares e a educação indígena, do campo e nos presídios; movimentos sociais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, Vera Maria; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana et alli. Educação em 

direitos humanos e formação de professores/as; São Paulo: Cortez, 2013. 

BRASIL, Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos-CNEDH. Ministério da 

Educação. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República; MEC, MJ; UNESCO, 2006.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GOHN, M. História dos movimentos e lutas sociais – construção da cidadania dos 

brasileiros. São Paulo: Loyola, 1985. 

BEAUDOIN, Marie-Nathalie; TAYLOR, Maureen. Bullying e desrespeito. 2006.  

ANDRADE, Marcelo.  É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes 

para se justificar o direito de formar-se como humano Revista de Educação, v. 36, p. 21-

27; Rio Grande do Sul: PUC-RS, 2013.  

CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educar em direitos humanos: 

construir democracia; Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

PAIVA, Angela Randolpho. (Org.). Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos; 

Rio de Janeiro: Pallas, 2012. 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
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048 - Atividades Complementares 

 

Carga horária: 200 horas 

Atividades que compõem o projeto pedagógico do curso e que são integradas nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão do curso de graduação, caracterizando-se também como ação 

comunitária, pelo desenvolvimento de atividades com ou sem vínculo direto com os 

programas tradicionais de ensino e de pesquisa da Faculdade ITOP, realizadas por meio de 

ações formais que visem à melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento pessoal, 

profissional, social, físico, emocional e intelectual da comunidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Seminários, eventos científico-culturais, estudos curriculares, de modo a propiciar vivências 

em algumas modalidades e experiências, entre outras, e opcionalmente, a educação de pessoas 

com necessidades especiais, a educação do campo, a educação indígena, a educação em 

remanescentes de quilombos, em organizações não-governamentais, escolares e não-escolares 

públicas e privadas. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Seminários, eventos científico-culturais, estudos curriculares, de modo a propiciar vivências 

em algumas modalidades e experiências, entre outras, e opcionalmente, a educação de pessoas 

com necessidades especiais, a educação do campo, a educação indígena, a educação em 

remanescentes de quilombos, em organizações não-governamentais, escolares e não-escolares 

públicas e privadas. 

 

8. CORPO DOCENTE  

 

8.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

 

O NDE do curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, tem como 

referências, na elaboração da proposta de construção do seu PPC: o PDI da Faculdade ITOP e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1/2006 e Resolução CNE/CP nº 2/2015). 

O NDE está estruturado, com as atribuições acadêmicas estabelecidas de 

acompanhamento do curso, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso. Está composto por 5 professores do corpo 

docente, sendo que o coordenador do curso é a presidente. Compõe-se, portanto, de duas 

doutoras, duas mestres e uma especialistas, sendo que uma mestre é contratada em regime de 

tempo integral, duas em regime de tempo parcial e as outras duas membros do NDE são 

contratadas como horistas. O NDE é constituído por Portaria do Diretor Geral da IES e o seu 

Regulamento de funcionamento foi encaminhado e aprovado pelo CONSUP. Mensalmente o 

NDE se reunirá e seus pareceres serão registrados em ata para posterior encaminhamento ao 

Colegiado do Curso para deliberação. 

Sua função precípua é de implementar, estimular, acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento curricular, atenta à preservação de sua filosofia e à fidelidade aos 

pressupostos teórico-metodológicos e políticos do projeto pedagógico, atualizando o PPC 
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quando necessário, principalmente em vista dos impactos do sistema de avaliação de 

aprendizagem na formação do estudante.  

 

Membros do NDE Formação Regime de 

trabalho 

Função 

Marcos Rafael Monteiro Mestre Integral Professor/Coordenador 

Débora Gene Pereira Especialista Parcial Professora/Tutora 

Kyldes Batista Vicente Doutora Parcial Professora 

Mariany Almeida Montino Doutora Parcial Professora 

Marinalva do Rego Barros Silva Mestre Parcial Professora/Tutora 

 

8.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

Para o estudo e elaboração do PPC do curso de Pedagogia em EaD da Faculdade ITOP 

e a criação do curso foi formada uma Equipe Multidisciplinar, que desenvolveu o projeto e 

efetuou os demais processos para o seu desenvolvimento e execução. Por desempenhar um 

papel fundamental na EaD, a Equipe Multidisciplinar deve ser cuidadosamente formada para 

que possa desempenhar seu papel com eficácia. Observamos no decorrer deste trabalho que a 

equipe multidisciplinar é fundamental para o desenvolvimento dos cursos na modalidade à 

distância.  

A EaD requer uma equipe multidisciplinar, que atue desde a concepção do curso, até 

sua aplicação, e posteriormente, avaliação. Não adianta ter um bom aparato tecnológico e 

bons produtos, se não existirem bons profissionais. 

Mas a equipe foi formada não só com professores, mas podemos considerar a Equipe 

Multidisciplinar do curso de Pedagogia da Faculdade ITOP, pois todos são envolvidos em 

sua criação, e responsáveis pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, 

metodologias e os recursos educacionais. São os seguintes: 

- Diretora acadêmica: Ana Lúcia 

- Coordenadora do EaD: Profª Doutora Kyldes Batista Vicente 

 - NDE e Professores: Débora Gene Pereira, Kyldes Batista Vicente, Marcos Rafael 

Monteiro, Marinalva do Rego Barros Silva, Mariany Almeida Montino . 

 - Tutora presencial: Débora Gene Pereira 

 Na etapa do planejamento do PPC e Ementas para o Plano de Ensino tivemos o 

envolvimento dos seguintes profissionais, com as respectivas atuações:  

• Coordenador do Curso e NDE (Núcleo Docente Estruturante): encarregados da elaboração 

do PPC (Projeto Pedagógico do Curso).  

• Colegiado: professores especializados (doutores, mestres e especialistas) que realizaram a 

elaboração do Plano de Ensino das disciplinas.  

• Coordenação Geral EaD: coordena e acompanha o processo de elaboração do PPC e 

elaboração dos Planos de Ensino.  

• Diretora Acadêmica: Aprovação final do PPC, validação do Plano de Ensino, dos 

ementários e das referências bibliográficas. 

A partir do Plano de Ensino serão planejadas todas as ações pedagógicas e 

selecionadas as mídias e os demais objetos de aprendizagem que integrarão o material 
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didático, buscando torná-lo compatível com a linguagem adequada à educação a distância e a 

área de conhecimento da disciplina. É o momento de organizar e planejar os recursos 

didáticos (conteúdo, mídias, objetos de aprendizagem, fóruns de interação, atividades 

colaborativas, de inter aprendizagem e autoaprendizagem e itens de avaliação) e o material 

didático (livros virtuais e revistas científicas).  

Todos terão envolvimento ativo e o curso criará um plano de ação em que formalizará 

as responsabilidades de cada um. Envolverá o Colegiado do curso e a equipe pedagógica.  

 

Colegiado de curso 

O Colegiado de Curso será o responsável imediato pela normatização político-

pedagógica do curso. É o órgão de natureza deliberativa em matéria acadêmica. Será 

constituído pelo coordenador do curso, representantes dos professores das áreas de 

conhecimento, dos orientadores acadêmicos e representante discente. 

Serão suas funções: 

- propor o currículo pleno do curso e modificações quando necessárias, de acordo com as 

normas legais, estatutárias e regimentais; 

- fixar as diretrizes do curso; 

- propor e estimular pesquisas de interesse do curso, visando à criação e à consolidação de 

linhas  de pesquisa na área da EaD; 

- acompanhar e avaliar as ações didático-pedagógicas do curso; 

- discutir e aprovar o calendário acadêmico; 

- analisar reivindicações do corpo discente; 

- propor providências para o contínuo aperfeiçoamento do seu pessoal docente e técnico-

administrativo; 

- propor à equipe pedagógica e ao Colegiado de curso encaminhamentos para o 

desenvolvimento  do curso. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semestre ou, tantas 

vezes forem necessárias, extraordinariamente, por solicitação do Coordenador de Curso ou 

Diretor da Faculdade. 

 

Equipe Pedagógica 

Composta pela coordenadora geral de EaD da Faculdade ITOP, coordenador do curso, 

professores, tutores, coordenadora de estágio, coordenadora de pesquisa, envolvidos no curso. 

Caberá à equipe: 

 Participar de cursos de aprofundamento teórico, relativo à modalidade de EaD; 

 acompanhar e avaliar o desenvolvimento do curso e da modalidade da educação a 

distância; 

 participar de encontros e reuniões relativas ao curso; 

 elaborar e desenvolver projetos de pesquisa visando ao aprofundamento 

teórico/metodológico da modalidade de educação a distância, além de avaliar o 

desenvolvimento do curso e da modalidade; 

 acompanhar e avaliar o desenvolvimento das áreas de conhecimento, em especial na 

sua área de formação; 
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 definir tema e elaborar propostas dos Seminários, Práticas Pedagógicas e 

Ensino//Estagio, Atividades Acadêmicas-Cientifico e Culturais, e Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

 apresentar e discutir propostas dos Seminários Temáticos, Práticas Pedagógicas e 

Ensino//Estagio, Atividades Acadêmicas-Cientifico e Culturais, e Trabalho de 

Conclusão de Curso junto ao colegiado do curso e junto aos orientadores; 

 apresentar documentos norteadores dos Seminários, Práticas Pedagógicas e 

Ensino//Estagio, Atividades Acadêmicas-Cientifico e Culturais, e Trabalho de 

Conclusão de Curso ao colegiado do curso para apreciação e aprovação; 

 decidir sobre as questões pedagógicas referentes ao curso, pautada nas observações 

dos orientadores acadêmicos e dos colegiados de polo; 

 acompanhar a elaboração do material de apoio (digital), desde sua concepção até sua 

finalização gráfica; 

 produzir e/ou reelaborar material didático utilizado no curso. 

A equipe pedagógica se reunirá mensalmente, para avaliar o curso em suas dimensões 

pedagógicas e de gestão, podendo encaminhar ao coordenador do curso e ao colegiado de 

curso sugestões em relação a todo processo de sua execução.  

Além disso todos participarão de Capacitação de Formação em EaD, bem como de 

encontros presenciais com a equipe da coordenação geral de EaD e com a coordenação de 

curso e NDE para alinhamento e compreensão das premissas acadêmicas e pedagógicas e da 

metodologia a ser adotada.  

Requer-se, portanto, que o professor paute-se na perspectiva da construção de saberes 

com autonomia e no fomento à pesquisa e interação entre os atores envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem a distância. 

 

 

8.3 CORPO DOCENTE: TITULAÇÃO 

 

O Corpo Docente do Curso deverá ter formação adequada para atuar no curso e obter 

um bom desempenho em sala de aula.  

Serão suas funções: 

_ propor à Equipe pedagógica e ao Colegiado, encaminhamentos para o desenvolvimento   

   do curso; 

- manter-se atualizado caracterizando-se como professor pesquisador que estuda, pesquisa e  

  produz conhecimentos cientificamente; 

- abordar os conteúdos curriculares evidenciando a sua relevância para a atuação   

   profissional e acadêmica do discente;  

- fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da bibliografia  

   proposta; 

-  proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta;  

- e incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa e  

   da publicação. 

A seguir a formação dos professores dos dois primeiros anos de curso: 
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Professores Titulação 

1. Alcides do Nascimento Moreira Mestre 

2. Débora Gene Pereira Especialista 

3. Elizabeth Maria Lopes Tolêdo Mestre 

4. Ilda Neta Silva de Almeida Especialista 

5. Kyldes Batista Vicente Doutora 

6. Marcos  Rafael Monteiro Mestre 

7. Mariany Almeida Montino Doutora 

8. Marinalva do Rego Barros Silva Mestre 

9. Mariana da Silva Neta Mestre 

10. Nerci Maria Resende Carvalho  Especialista 

 

8.4 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

Considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação no 

colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem 

conclui-se que o regime de trabalho do corpo docente previsto possibilita o atendimento 

integral da demanda dos estudantes. As atribuições dos docentes estão mencionadas neste 

projeto pedagógico as quais serão avaliadas continuamente pela observação do seu encargo, 

pelo resultado da aprendizagem dos acadêmicos e pela avaliação formalizada para cada 

discente e docente através da comissão de avaliação da instituição (CPA). 

 

8.5 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Considerou-se primordial a experiência docente na educação básica para o pedagogo 

visto que influencia positivamente o seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar 

sua capacidade para promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, 

expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, elaborar atividades 

específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações 

diagnósticas, formativas e somativas. Contemplando esta demanda optou-se em selecionar a 

maioria dos professores e tutores com esta característica, pois apena duas professoras não 

possuem experiência de docência no ensino básico. 

 

8.6  EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

 

A experiência no exercício da docência superior do corpo docente contribuirá muito 

com o seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para promover 

ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em linguagem 

aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos 

dos componentes curriculares, elaborar atividades específicas para a promoção da 

aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, 
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utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no período, exercer liderança 

e ter sua produção reconhecida. 

Todos os professores possuem experiência de docência no Ensino Superior. 

 

8.7  EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA  

 

A condução de um componente curricular pelo professor que já tem experiência na 

educação a distância se caracterizará por diversas habilidades como ser capaz de: 

_ verificar se há necessidade de oferecer outros textos complementares ao acadêmico e se está 

adequado à realidade em que estão inseridos no curso; 

_ discutir com o coordenador de curso a elaboração do Guia de Estudo; 

_ redigir o Guia de Estudo, oferecendo ao acadêmico visão geral da disciplina: ementa, 

objetivos, metodologia, procedimentos a serem seguidos, atividades de aprendizagem a serem 

realizadas, meios/ferramentas usadas, encontros virtuais no LIFE, encontros presenciais, 

sistema de acompanhamento pelos orientadores, proposta de avaliação, os critérios de 

avaliação e o cronograma da disciplina; 

_ preparar (formação) os orientadores para que realizem com competência suas funções de 

orientação na disciplina, ocasião em que o guia de estudos deve ser discutido com os 

coordenadores pedagógicos e orientadores; 

_ elaborar o material didático complementar a ser inserido no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Durante o desenvolvimento do componente curricular, o professor que já tem 

experiência em EaD apresentará competência em: 

_ acompanhar no AVA o trabalho dos orientadores e acadêmicos; 

_ assessorar os orientadores para que possam atender às dúvidas dos estudantes, no prazo 

máximo de 24 horas; 

_ elaborar material complementar (impresso ou digital) para atender a situações específicas; 

_ propor e participar de momentos virtuais de interação (chat, fórum, web conferência); 

_ corrigir as atividades de aprendizagem e oferecer feedback aos orientadores e acadêmicos 

semanalmente; 

_ participar de reuniões semanais com a equipe pedagógica do curso para avaliar o andamento 

da disciplina no curso apresentando feedback do andamento da disciplina. 

Após o término da oferta do componente curricular, o professor com experiência terá 

habilidades para: 

_ entregar relatório/registro das atividades desenvolvidas durante a disciplina na secretaria do 

curso, contendo: 

- guia de estudos; 

- proposta de atividades presenciais; 

- lista de presença de atividades presenciais; 

- relatório de atividades a distância; 

- registro de lançamento de notas no sistema na Faculdade. 

Todos os professores possuem experiência da docência na Educação a Distância. Ao 

menos 50 por cento dos docentes previstos possuem 9 publicações nos últimos três anos. 
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8.8 ATUAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO  

 

O Colegiado de Curso de Licenciatura em Pedagogia EaD é o órgão de natureza 

deliberativa em matéria acadêmica, formado pelo Coordenador, que o preside, pelos 

professores do Curso e por representantes discentes. 

Este colegiado tem como atribuições básicas: ouvido o NDE, propor o currículo pleno 

do curso, de acordo com as normas legais, estatutárias e regimentais; propor as modificações  

aconselháveis no currículo pleno do curso;  

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

propor providências para o contínuo aperfeiçoamento do seu pessoal docente e técnico-

administrativo; estimular a prestação de serviços à comunidade; avaliar o desempenho 

acadêmico, no que se refere ao cumprimento do projeto pedagógico do curso. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente, uma vez por semestre ou, tantas 

vezes forem necessárias, extraordinariamente, por solicitação do Coordenador de Curso ou 

Diretor da Faculdade. 

 

 

9 CORPO TUTORIAL 

 

9.1 ATIVIDADES DE TUTORIA 

 

A tutoria tem um papel importante no Curso de Licenciatura em Pedagogia a 

Distância, pois é ela a responsável pelo de processo de informação acadêmica e as devolutivas 

pedagógica, promove o diálogo e a comunicação, superando as limitações da ausência do 

professor. A tutoria a distância, em particular, também possibilita o rompimento das restrições 

impostas pela noção de espaço/tempo do ensino presencial, garantindo que o tempo seja 

administrado pelo próprio licenciando em função de suas necessidades e disponibilidades e 

que o espaço de estudo não se restrinja à sala de aula convencional. A tutoria presencial, por 

sua vez, ocorre sempre que as atividades das disciplinas exigirem trabalhos práticos ou em 

grupo. Tem um papel de organização e dinamização dos grupos de estudo.  

O trabalho do tutor irá determinar o diálogo permanente e fundamental entre o curso e 

seus alunos, desfazendo a ideia cultural da impessoalidade dos cursos a distância. Por sua 

característica de ligação constante com os acadêmicos, o tutor é quem poderá responder com 

exatidão sobre os desafios e progressos de cada um deles. 

O Sistema de Tutoria receberá atenção especial nas atividades do curso de Pedagogia 

da faculdade ITOP. Terá dois grupos de tutores: tutoria presencial e tutoria a distância. 

O curso de Pedagogia a distância da Faculdade ITOP oferecerá, no seu modelo 

acadêmico, a tutoria presencial e a distância para atendimento pedagógico dos alunos, de 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia.  

Nessa perspectiva, o modelo de gestão da tutoria gerido pela ITOP compreende o 

envolvimento dos atores abaixo, de acordo com as funções a seguir:  
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9.1.1  Função do Tutor à distância  

 

Tem como função atuar no processo de mediação pedagógica das disciplinas, na 

orientação didática e conceitual dos conteúdos previstos no plano ensino, no desenvolvimento 

das competências e habilidades previstas e na interlocução entre o conhecimento acadêmico, a 

realidade profissional e o campo de atuação do egresso. É responsável pelo processo de 

avaliação formativa e somativa dos alunos, bem como pela correção das atividades e provas. 

Tem a formação acadêmica, aderente à disciplina, compatível com o plano de ensino da 

disciplina que leciona/media, com formação aderente à modalidade de ensino e as questões 

metodológicas da educação on-line. Suas principais atribuições são a mediação pedagógica, a 

atuação como facilitador e orientador do escopo teórico da disciplina na construção do 

aprendizado significativo e contextualizado no ambiente virtual de aprendizagem, 

contribuindo e orientando os alunos para o desenvolvimento de estratégias de estudo 

autônomo, cooperativo e colaborativo.  

Os Tutores a distância: durante 20 h/aula semanais, em plantões previamente 

determinados, estarão à disposição dos tutores presenciais e para atender questões de caráter 

pedagógico do ambiente virtual de aprendizagem. 

 

 

9.1.2  Tutor Presencial 

 

Tem por função atuar na ambientação e na orientação dos alunos quanto às questões 

da modalidade EaD, ao planejamento de estudo, de como estudar on-line, de como utilizar os 

sistemas disponíveis e as especificidades da metodologia da Faculdade ITOP previstas no 

projeto pedagógico do curso. É um elo de referência no polo de apoio presencial entre a 

coordenação de curso e os alunos. Suas principais atribuições são: a atuação no atendimento 

dos alunos nos polos de apoio presencial e no acompanhamento das atividades presenciais, a 

aplicação de provas e demais atividades no polo, além de fomentar a ligação do discente com 

a pesquisa e com os espaços acadêmicos disponíveis, tanto virtualmente como 

presencialmente. Tem formação aderente à função e ao curso.  

Os Tutores presenciais: estarão disponíveis por 20 h/aula, em plantões previamente 

determinados, para atendimento e orientações aos alunos, visando ajudá-los a superar as 

dificuldades que se lhes apresentarem quanto à aprendizagem dos conteúdos, inserção no 

curso, organização do tempo de estudo e realização das atividades de estudos programados, e 

outras atividades 

 

9.1.3  Professores 

 

No período em que estiverem ministrando as disciplinas, os professores deverão 

dedicar 20 h/aula semanais, em plantões previamente determinados para: 

- orientar os tutores a distância e os presenciais, sanando-lhes dúvidas e discutindo questões 

através do ambiente virtual de aprendizagem; 

- planejar e orientar os estudos e sanar dúvidas dos acadêmicos, através do ambiente virtual de 

aprendizagem. 
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Esses atendimentos dos professores e dos tutores poderão ser feitos através do: 

- LIFE, ambiente virtual de aprendizagem; 

- atendimento personalizado presencial, previamente agendado; 

- atendimento em pequenos grupos. 

Os horários para atendimento individual e em grupos serão estabelecidos em função das 

necessidades dos alunos e de sua disponibilidade de tempo de estudo. 

As atividades práticas de cada disciplina, bem como as atividades de prática de formação, do 

estágio supervisionado e TCC, que integrarão o currículo, serão realizadas sob a orientação do 

professor e acompanhadas pelos tutores presenciais. 

 

9.1.4 Momentos presenciais planejados 

 

Os momentos presenciais serão utilizados para atividades como seminário 

interdisciplinar e para avaliações, em dias predeterminados, preferencialmente em finais de 

semana. Esses momentos constarão do calendário acadêmico de cada período/semestre. 

 

 

9.2 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS ÀS  

ATIVIDADES DE TUTORIA 

 

A função tutorial do professor /tutor em EaD, constitui-se em tarefa bastante 

complexa, em construção permanente, que envolve aspectos metodológicos, técnicos, teóricos 

etc. Pressupõe, portanto, que ele possua uma visão clara da construção de conhecimentos 

como um processo dinâmico e relacional, da metodologia a ser utilizada, dos conteúdos e 

processos adequados de avaliação e sobretudo, da necessidade de uma atitude de atuação 

consistente com essa visão.  

A tutoria será necessária para orientar, dirigir e supervisionar o ensino-

aprendizagem.  Ao estabelecer o contato com o aluno, o tutor complementará sua tarefa 

docente transmitida através do material didático, dos grupos de discussão, listas, correio-

eletrônico, chats e de outros mecanismos de comunicação.  Assim, tornar-se-á possível traçar 

um perfil completo do aluno: por via  do trabalho que ele desenvolve, do seu interesse pelo 

curso e da aplicação do conhecimento pós-curso.  O apoio tutorial realizará, portanto, a 

intercomunicação dos elementos (professor-tutor-aluno) que intervêm no sistema e os reúne 

em uma função tríplice: orientação, docência e avaliação. 

São necessárias uma série de habilidades e competências, conforme delineado a 

seguir:  

Competência tecnológica - domínio técnico suficiente para atuar com naturalidade, agilidade 

e aptidão no ambiente que está utilizando. É preciso ser um usuário dos recursos de rede, 

conhecer sites de busca e pesquisa, usar e-mails, participar de listas e fóruns de discussão. O 

tutor deverá ter um bom equipamento e recursos tecnológicos atualizados, inclusive com 

plug-ins de áudio e vídeo instalados,  além de uma boa conexão com a Web. O tutor deverá ter 

participado de pelo menos um curso de capacitação para tutoria ou de um curso online; 

preferencialmente, utilizando o mesmo ambiente em que estará desenvolvendo sua tutoria.  
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Competências sociais e profissionais - deve ter capacidade de gerenciar equipes e 

administrar talentos, habilidade de criar e manter o interesse do grupo pelo tema, ser 

motivador e empenhado. É provável que o grupo seja bastante heterogêneo, formado por 

pessoas de regiões distintas, com vivências bastante diferenciadas, com culturas e interesses 

diversos, o que exigirá do tutor uma habilidade gerencial de pessoas extremamente eficiente. 

Deve ter domínio sobre o conteúdo do texto e do assunto, a fim de ser capaz de esclarecer 

possíveis dúvidas referentes ao tema abordado pelo autor, conhecer os sites internos e 

externos, a bibliografia recomendada, as atividades e eventos relacionados ao assunto. A 

tutoria deve agregar valor ao curso. 

O tutor deve deixar claras as regras do curso; ser capaz de comunicar-se textualmente, 

com clareza, não deixando margem para questões e colocações dúbias que venham a 

prejudicar a aprendizagem. 

De acordo com o projeto pedagógico do curso e analisando-se as atividades que 

devem ser desenvolvidas pelo tutor, no presente curso, cabe ao tutor possuir habilidades para 

realizar as seguintes atividades:  

 Participar das videoconferências, bem como de outras atividades;  

 Apontar falhas no sistema de tutoria;  

 Participar de atividades de formação e promover estudos sobre educação a distância, 

com o intuito de manter-se constantemente atualizado;  

 Sugerir melhorias no sistema de educação a distância, seja por observação de falhas ou 

mediante críticas feitas pelos alunos;  

 Informar o aluno sobre os diversos aspectos que compõem o sistema de educação a 

distância, possibilitando a integração e a identificação do aluno com o mesmo;  

 Motivar e estimular o aluno, em torno dos objetivos traçados, fomentando um 

sentimento de auto responsabilidade, proporcionando a permanência do aluno no 

curso;  

 Familiarizar o aluno com as metodologias, as ferramentas e os materiais dispostos para 

o estudo;  

 Controlar a participação dos estudantes, mediante monitoramento no ambiente virtual 

de ensino-aprendizagem;  

 Conhecer e operacionalizar o ambiente virtual de ensino e aprendizagem;  

 Tirar dúvidas quanto a informações relacionadas ao curso em questão;  

 Detectar com antecedências as possíveis dificuldades e problemas de aprendizagem 

que poderão surgir, possibilitando a busca de soluções;  

 Conhecer os alunos, entendendo as diferenças individuais como condicionantes do 

ritmo de aprendizagem;  

 Auxiliar os alunos na realização das atividades, responder a dúvidas seja através de e-

mail, Chat ou telefone;  

 Incentivar o uso de bibliotecas, a busca de material de apoio, estimulando a pesquisa, e 

outras formas de trabalho intelectual;  

 Fazer avaliação das atividades realizadas pelos alunos e fornecer feedback das 

mesmas;  
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 Conhecer os fundamentos, estruturas, possibilidades e metodologia da educação a 

distância;  

 Estar com as atividades burocráticas em dia, (correção de provas, atividades de 

aprendizagem, entre outras);  

 Oferecer vias de contato entre aluno e instituição, animando e orientando o aluno nas 

possíveis dificuldades;  

 Manter contatos com professores e demais envolvidos com o processo de educação a 

distância;  

 Informar aos alunos, os objetivos e conteúdos do curso ou da matéria, destacando a 

relevância dos mesmos;  

 Conhecer e avaliar os materiais de estudo, possibilitando a melhoria dos mesmos;  

 Reforçar os materiais de estudo, enviando aos alunos, matérias complementares que 

preencham possíveis lacunas do livro texto.  

 Comunicar-se pessoalmente com o aluno, afim de, criar uma relação compreensiva 

entre ambos, evitando atitudes autoritárias, como também as atitudes extremamente 

permissivas;  

 Estimular a interação entre os alunos, favorecendo a comunicação entre os mesmos, 

sugerindo a organização de círculos de estudo. 

 

Levando-se em consideração o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o 

cargo exige, foi traçado o seu perfil. As competências identificadas foram classificadas em 

técnicas e comportamentais.  

 

9.2.1 Competências Comportamentais (atitudes)  

 

Organização e Planejamento; Pró-atividade; Auto-motivação; Empatia; Equilíbrio 

emocional; Flexibilidade; Assiduidade; Comprometimento; Liderança; Criatividade; 

Conhecimento das rotinas de trabalho; Conhecimento em informática básica/ ambiente virtual 

de ensino-aprendizagem; Conhecimento pleno da disciplina ministrada; conhecimento sobre 

educação a distância/sobre o curso; Relacionamentos interpessoais; Comunicação 

(oral/escrita) e Trabalho em equipe.  

 

9.2.2  Competências Técnicas (conhecimentos e habilidades)  

 

 

9.2.3   Previsão de Capacitação dos Profissionais Envolvidos 

 

A grande maioria dos profissionais que integrará a equipe acadêmica do curso já 

possui formação na modalidade de ensino a distância por realizarem cursos de capacitação em 

EaD e também  terem experiência em tutoria em outras Instituições e/ou em atividades semi 

presenciais do curso presencial da Faculdade ITOP desde 2015. 

Com o objetivo de manter os profissionais da Faculdade ITOP sempre atualizados para 

atuarem nesta modalidade de ensino, será realizado durante todo o projeto, cursos de 
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capacitação em EaD para os Coordenadores, Professores/Tutores e demais profissionais 

envolvidos no processo. 

Estes cursos pretendem abordar a concepção de educação a distância, o papel do 

professor e do tutor, bem como a realização de oficinas para produção de material didático, 

otimização de ferramentas do ambiente virtual dentre outras. 

A abertura desse espaço formativo contribuirá para a expansão e reconhecimento da 

EaD na sociedade atual, fomentando e validando novas formas de ensinar e aprender com 

qualidade. 

Este Sistema Tutorial prevê o apoio pedagógico consistente e contínuo que garantirá a 

operacionalização do curso, de forma a atender os acadêmicos nas modalidades individual e 

coletiva, incluindo a tutoria presencial e a distância, cuja metodologia de trabalho 

oportunizará a constituição de redes de educadores, conectando professores –tutores – 

acadêmicos - coordenação. 

Convém esclarecer que o trabalho do tutor irá determinar o diálogo permanente e 

fundamental entre o curso e seus alunos, desfazendo a ideia cultural da impessoalidade dos 

cursos a distância. Por sua característica de ligação constante com os acadêmicos, o tutor é 

quem poderá responder com exatidão sobre os desafios e progressos de cada um deles. 

O Sistema de Tutoria receberá atenção especial nas atividades do curso de Pedagogia, 

pois o papel desempenhado pelo tutor no processo de ensino aprendizagem da educação a 

distância está no centro dos indicadores de qualidade do curso.  

  

 

9.3 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA TUTORIA NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

O tutor é responsável por acompanhar o desenvolvimento teórico-metodológico do 

curso; assistir o processo de ensino-aprendizagem, orientando as atividades propostas no 

curso; corrigir e dar retorno (feedback) aos cursistas nas atividades realizadas a distância; 

mediar a comunicação; manter regularidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e 

dar retorno às solicitações dos cursistas com agilidade. 

O Sistema Tutorial prevê o apoio pedagógico consistente e contínuo que garantirá a 

operacionalização do curso, de forma a atender os acadêmicos nas modalidades individual e 

coletiva, incluindo a tutoria presencial e a distância, cuja metodologia de trabalho 

oportunizará a constituição de redes de educadores, conectando professores –tutores – 

acadêmicos - coordenação. 

O trabalho do tutor irá determinar o diálogo permanente e fundamental entre o curso e 

seus alunos, desfazendo a ideia cultural da impessoalidade dos cursos a distância. Por sua 

característica de ligação constante com os acadêmicos, o tutor é quem poderá responder com 

exatidão sobre o desempenho, as características, as dificuldades, desafios e progressos de cada 

um deles. 

A Tutoria receberá atenção especial nas atividades da Faculdade ITOP, pois o papel 

desempenhado pelo tutor no processo de ensino aprendizagem da educação a distância está no 

centro dos indicadores de qualidade do curso. Terá dois grupos de tutores: tutoria presencial e 

tutoria a distância. 
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9.3.1. Tutor Presencial 

 

Esse tipo de tutoria é especialmente importante, pois é delineado pelo contato pessoal 

do tutor com o aluno, no âmbito afetivo, atitudinal.   

Este processo estimula o intercâmbio de experiências, construções coletivas e 

individuais de conhecimentos, além de permitir o confronto de ideias nas mais variadas 

atividades que serão desenvolvidas ao longo do curso. 

Nesta modalidade presencial, o tutor será presença constante, tanto no Polo Presencial, 

quanto nas instituições em que o acadêmico irá estagiar, orientando-o sempre a refletir, 

investigar, questionar a sua ação docente, ao mesmo tempo em que irá propor ações para a 

transformação da prática pedagógica em pontos considerados estranguladores do processo. A 

princípio, os tutores reunir-se-ão com os alunos para que sejam efetivadas as apresentações 

iniciais para a troca de endereços, telefones, e-mails e, ainda, discutir a função da tutoria. 

Os encontros presenciais representarão momentos para todo tipo de acompanhamento 

dos alunos e ainda para: 

_ discussões sobre os conteúdos de cada área do conhecimento; 

_ orientações e sugestões quanto às leituras que deverão ser feitas, auxiliando-os em suas 

dúvidas (resolvendo ou encaminhando-os para resoluções); 

_ acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos alunos, bem como a elaboração do TCC, 

de relatórios, e outros procedimentos; 

_ proposição de formas auxiliares de estudo; 

_ orientação aos alunos sobre a importância da pesquisa científica; 

_ alimentação de um esforço positivo na superação de dificuldades; 

_ favorecimento de troca de experiências e conhecimentos em atividades de grupos; 

_ incentivo de debates e produções individuais e coletivas; 

Para tanto, o tutor presencial contará com uma carga horária de 20 horas semanais e 

deverá permanecer no Polo de Apoio Presencial por, no mínimo, 03 dias na semana, com um 

mínimo de 12 horas semanais para atendimento individual, em pequenos grupos, ou coletivo. 

As demais horas serão usadas para acompanhamento das atividades de estágio, elaboração de 

relatórios de acompanhamento e demais atividades inerentes à função. Esta última atividade 

deverá ser combinada com os acadêmicos para agendamento de datas e horários de 

afastamento do Polo de Apoio Presencial. 

Para o curso em questão o número de tutores presenciais levará em consideração sua 

formação e definição de função, conforme descrição abaixo: 

_ Tutor com Licenciatura na área específica que tenha condições de orientar os 

professores/alunos nos conteúdos de um determinado semestre ou área de 

conhecimento/conteúdos. Neste perfil será considerado um tutor presencial para cada turma 

de 25 alunos; 

_ Tutor que se dedique a orientar os alunos no uso da plataforma virtual e domine todos os 

recursos e instrumentos didáticos a serem utilizados; 

_ Tutor com Licenciatura na área específica que acompanhe as atividades nas escolas dos 

professores/alunos, tanto no período normal do curso quanto no período dos estágios. Tais 
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tutores poderão ser os mesmos que se dedicam à orientação de conteúdo e atividades, porém 

com uma previsão de carga horária maior de dedicação presencial. 

Dentre as atribuições do tutor presencial, podemos destacar:  

_ Dar instruções básicas de informática; 

_ Orientar o aluno na navegação no ambiente virtual de aprendizagem; 

_ Auxiliar o aluno a gravar, copiar, enviar atividades e trabalhos via internet ou 

correspondência para os professores; 

_ Auxiliar o aluno na organização da sua agenda (plano de estudos); 

_ Mediar ou auxiliar, sempre que necessário, a comunicação entre alunos e tutores a distância 

responsáveis pelas disciplinas; 

 

9.3.2. Tutor a Distância 

 

Os tutores a distância farão o acompanhamento das atividades dos acadêmicos, 

utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem - LIFE –, para esclarecer dúvidas e prestar 

outras informações. 

Além disso, as salas virtuais serão, também, um espaço onde os alunos terão acesso a 

videoaulas, vídeos educativos, textos complementares, exercícios, fórum temático 

relacionados a cada área de atuação. 

Serão disponibilizadas outras vias de comunicação, como: internet, correio, correio 

eletrônico. 

Nestes casos, a preocupação para atender, de forma adequada, o desafio da tutoria a 

distância é escolher e disponibilizar o instrumento adequado, simples e de melhor acesso, para 

tratar dos pontos de interesse que originaram a solicitação do aluno que deverá ser 

imediatamente respondida. 

Os tutores a distância são professores, com formação na área de conhecimento da 

disciplina ofertada, que mediam o processo de ensino-aprendizagem dos alunos no ambiente 

virtual de aprendizagem. Cada tutor a distância é responsável pelo atendimento de turmas 

formadas por, em média, 25 alunos. 

A relação entre o grupo de tutores a distância e os alunos será mediada por tecnologias 

de informação e comunicação, especialmente pelas ferramentas disponíveis no ambiente 

virtual de aprendizagem. Esses tutores serão auxiliados pelos tutores presenciais e serão 

orientados pelo professor da disciplina. O tutor a distância deverá ser especialista nos 

conteúdos da disciplina que atuará, atendendo, continuamente, a 25 alunos numa única 

disciplina. O processo de acompanhamento da realização das atividades se dará de forma 

intensiva e isso requererá do tutor a distância as seguintes atribuições: 

_ Auxiliar na realização das atividades no ambiente virtual; 

_ Interagir com os 25 alunos sob sua supervisão; 

_ Fazer relatórios semanais sobre o que está sendo visto e executado pelos alunos, 

explicitando momentos importantes das interações bem como possíveis dificuldades; 

_ Consultar o professor coordenador da disciplina sobre questões referentes ao conteúdo; 

_ Orientar o aluno sobre com quem falar para solucionar alguma outra dificuldade que não 

seja de sua competência; 
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_ Consultar a coordenação de tutoria e professor da disciplina sobre dificuldades referentes à 

interação com os alunos. 

Em linhas gerais, a tutoria, pode ser entendida como uma ação orientadora global, 

chave para articular a instrução e o educativo. O sistema tutorial compreende, desta forma, um 

conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades 

básicas dos alunos, orientando-os a obterem crescimento intelectual e autonomia, e para 

ajudá-los a tomar decisões em vista de seus desempenhos e suas circunstâncias de 

participação como aluno. 

 

9.3.3 Organograma do sistema de tutoria - Docentes/tutores para atendimento aos 

acadêmicos - Função Especificações  - horas dedicadas semanais 

 

Professor: 01 para cada disciplina - 20 h 

Tutores Presenciais: 02 tutores por curso no polo - 20 h 

Tutores a distância 01 a cada 25 alunos -  h 

 

Por essas razões é que a Faculdade ITOP Optou por escolher tutores com experiência 

em Ead. 

 

9.3.4  Titulação e formação do corpo de tutores do curso  

Todos os tutores serão formados na área de atuação e todos terão experiência em 

Educação a distância.  

 

10  COORDENADOR DO CURSO 

 

10.1 REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DE CURSO 

 

Coordenação do curso 

Será função da coordenação do curso: 

- representar o curso perante a coordenação da EaD; 

- responsabilizar-se pela organização administrativa e acadêmica do mesmo; 

- elaborar, com base nas informações do coordenador pedagógico, relatório anual sobre o   

   desenvolvimento do curso; 

- estimular e sugerir discussões periódicas sobre aspectos pedagógicos do curso; 

- orientar o trabalho de professores especialistas/formadores da Faculdade que venham a  

  atuar no curso; 

- acompanhar o trabalho de elaboração e distribuição de material didático do curso; 

- acompanhar o processo de avaliação do curso, em suas múltiplas dimensões; 

- responsabilizar-se pela organização administrativa e acadêmica do mesmo, 

Coordenador de Curso: O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo 

integral para possibilitar o atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação 

com os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e a 

representatividade nos colegiados superiores. Esta será efetuada a partir da elaboração de um 

plano de ação documentado e compartilhado, que preveja indicadores de desempenho da 
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coordenação a serem disponibilizados publicamente, e o planejamento da administração do 

corpo docente do seu curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua. Será exigido 

experiência administrativa no ensino superior de pelos menos 4 anos. O Coordenador 

presidirá o Colegiado do Curso, constituído pelos Professores, Equipe multidisciplinar, 

Tutores Presencial e a Distância, Representante dos discentes e Coordenadores de Polo 

quando houver. 

Coordenador de Estágio e TCC: Responsável por aprovar junto Faculdade ITOP, os 

documentos de formalização de convênio para estágio, com as Instituições dos municípios. 

Comunicar às unidades educacionais por meio de ofício, sobre o interesse em receber 

estagiários, promover, junto aos professores especialistas e tutores, estudos e debates sobre o 

estágio curricular, para decidir sobre a organização do processo didático-pedagógico. 

Acompanhar e gerenciar as atividades de TCC. Apoiar a elaboração do Manual de Estágio e 

de TCC que será entregue aos alunos e munir o coordenador do curso de informações acerca 

do desenvolvimento do Estágio e dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Professor: responsável pela disciplina de cada módulo do curso, estará à disposição para 

esclarecimento de dúvidas dos estudantes e/ou tutores a partir do cronograma estabelecido 

junto a cada docente. 

O professor será selecionado, considerando sua formação, sua experiência em EaD, 

aptidão e habilidade para conduzir a disciplina. Após a seleção, o professor deve participar do 

processo de formação sobre EaD, sistemática de acompanhamento presencial e a distância, 

mecanismo de avaliação para EaD, questões relativas ao processo de orientação de 

monografias, etc. Também atuará nas atividades de elaboração de material didático das 

disciplinas, no desenvolvimento de projetos e de pesquisas relacionadas ao curso. 

Professor Orientador de Estágio: é um professor que atua nas atividades de estágio 

supervisionado, neste contexto seu papel é o de elaborar e orientar os procedimentos 

necessários à realização de estágios, atendendo às exigências da Lei 11.788, de setembro de 

2008 e Resolução CEPE-02, de março de 2009. 

Professor Orientador de TCC: o professor orientador de TCC fará a orientação e o 

acompanhamento das pesquisas dos alunos, observando o regulamento da Faculdade ITOP. 

Além do acompanhamento a distância, o orientador terá que atender presencialmente quando 

houver necessidade e ficará responsável, junto com a coordenação do curso, pela formação da 

banca do TCC. 

Tutor a Distância: Trabalha diretamente com os professores pesquisadores, auxiliando-

os nas atividades de rotina do curso. Cumpre o papel de facilitador da aprendizagem, 

esclarecendo dúvidas, reforçando a aprendizagem, coletando informações sobre os estudantes 

e, principalmente, desenvolvendo atividades de motivação junto aos alunos, para assegurar a 

permanência dos mesmos no curso. Na seleção dos tutores a distância, será levado em conta 

formação acadêmica e forma/critérios de seleção. 

Tutor Presencial: Fará o acompanhamento dos estudantes nos polos presenciais, 

permitindo acesso à infraestrutura, esclarecendo dúvidas técnicas sobre o ambiente de 

aprendizagem e motivando os alunos. Ocupa papel importante atuando como elo entre os 

estudantes e a instituição.  

Estudantes: têm papel central no processo de ensino e aprendizagem e devem ter uma 

participação de qualidade nas atividades propostas ao longo das disciplinas (pesquisando, 
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colaborando, contribuindo em um processo de construção coletivo de conhecimentos em uma 

comunidade virtual de aprendizagem composta pelos colegas de sua turma, os professores, 

tutores a distância e tutores presenciais). 

 

 

10.2 ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Sua função precípua é de implementar, estimular, acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento curricular, atenta à preservação de sua filosofia e à fidelidade aos 

pressupostos teórico-metodológicos e políticos do projeto pedagógico. 

Do ponto de vista organizativo, a coordenação é realizada de forma colegiada e 

integrada. Neste sentido, não há apenas uma coordenação de curso, responsável pelo que 

acontece. Cabe à equipe de coordenação (NDE), em consonância com a direção e o colegiado 

do curso, definir a melhor forma de sua organização interna, compartilhando 

responsabilidades e dividindo as ações. 

O Coordenador de Curso reporta-se ao Diretor Acadêmico nos assuntos relativos à 

implementação do projeto Pedagógico do Curso e sua interação com o Projeto Pedagógico 

Institucional da Faculdade ITOP, bem como ao NDE e ao Colegiado de Curso. Junto ao NDE 

cabe supervisionar as atividades acadêmicas e o cumprimento dos indicadores e padrões de 

qualidade e a integração das atividades em âmbito local.  

 Dentro de tal perspectiva, além das atribuições previstas na forma regimental, compete 

à Coordenação Geral: 

• Supervisionar a oferta semestral dos estudos e atividades, buscando o atendimento à 

totalidade dos estudantes; 

• Coordenar as atividades de elaboração e discussão de ementas e programas, tendo 

sempre a perspectiva do curso como totalidade orgânica, sobre pairando às 

fragmentações e compartimentalizações temáticas ou organizacionais; 

• Promover a avaliação sistemática do desenvolvimento curricular, preservando seu 

caráter integrado, institucional e multidimensional; 

• Mobilizar NDE, docentes, discentes para a avaliação e aperfeiçoamento do projeto 

acadêmico (Projeto Político Pedagógico | Pedagogia).  

• Presidir, convocar e coordenar reuniões com o colegiado. 

• Proporcionar a interação entre NDE, tutores e colegiado. 

Além das atribuições previstas na forma regimental, compete à Coordenação Geral a 

estruturação do curso de acordo com as normas legais, adaptando-o, ao mesmo tempo, às 

novas demandas sociais. Para tanto, utiliza-se da parceria e colaboração pró ativa do Núcleo 

Docente Estruturante, das coordenações de Atividades Acadêmicas Complementares, 

Iniciação Científica e Pesquisa e Prática Jurídica, a ela ligados. 

No desenvolvimento de seu trabalho o Coordenador lidera os alunos e professores nos 

assuntos contextuais de seu curso, estimulando e viabilizando a efetiva participação dos 

grupos de interesse na vida acadêmica da Faculdade ITOP, articulando ações de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 



 

 

115 

10.3 COORDENADOR DO CURSO DE PEDAGOGIA EaD 

 

 O coordenador apresenta a seguinte qualificação: 

 Graduado em Letras Modernas, com Habilitação em Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa e Respectivas Literaturas (PUC-GO), Graduado em Pedagogia (ISEIB-MG), 

Especialista em Docência do Ensino de Língua e Literatura (UEG), Especialista em 

Desenvolvimento Regional e Urbano (UFT), Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UnB) e, 

atualmente, é Mestrando em Educação (UFT). 

O Coordenador do Curso participa do Colegiado como presidente, respalda o NDE e é 

membro eletivo no Conselho Superior da Faculdade ITOP. 

Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do 

Coordenador: 

O Coordenador do Curso possui uma boa experiência acadêmica e profissional, já está 

no magistério superior, médio e fundamental há mais de vinte anos. Foi professor da educação 

básica e fundamental em diversos colégios da cidade de Goiânia, inclusive do ensino superior 

na Universidade Estadual de Goiás, à época Uniana – Universidade de Anápolis, estado de 

Goiás. 

Foi professor de ensino superior da Faculdade Integrada de Ensino Superior de 

Colinas do Tocantins (FIESC), onde exerceu, inclusive, a Coordenação do Curso de Letras. 

Foi Presidente do Conselho Municipal de Educação da Cidade de Colinas do Tocantins por 

dois mandatos consecutivos. Presidiu o Observatório dos Assentamentos Humanos do Norte 

do Tocantins, entidade filiada ao UnHabitat, órgão da Organização da Nações Unidas (ONU). 

Foi professor substituto da Universidade Federal do Tocantins junto ao Curso de 

Ciências da Computação e foi Professor pesquisador do sistema UAB-Unitins. 

Trabalha no ensino superior a 13 anos e há 8 no ensino básico. 

É professor em disciplinas em EaD da Universidade Estadual do Tocantins, em 

convênio com a Universidade Aberta do Brasil, e em disciplinas semi presenciais, com 

percentuais de horas a distância na Faculdade ITOP desde 2010. 

È professor do sistema municipal de educação, onde exerce as funções de Assessor 

Técnico e de Planejamento da Secretaria Municipal da Educação. 

É Presidente da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade ITOP, Coordenador do 

Curso de Letras e do Curso de Pedagogia na modalidade de Ensino a Distância. 

O Coordenador do curso de pedagogia busca, juntamente com o colegiado e corpo 

discente, potencializar a gestão do curso e aprimorar as ações que viabilizem uma maior 

interação entre todos os atores envolvidos no processo ensino aprendizagem, dentro do âmbito 

do ensino superior. 

 

11. INFRAESTRUTURA 

 

11.1 DAS UNIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

11.1.1 Da Biblioteca 
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Os serviços de Biblioteca são dirigidos por bibliotecário, legalmente habilitado, e 

auxiliares designados pela Mantenedora. 

A Biblioteca é organizada segundo os princípios modernos da biblioteconomia e, 

quanto ao seu funcionamento, rege-se por seu Regulamento próprio, aprovado pelo CONSUP.  

 A divulgação dos trabalhos didáticos e culturais e as demais publicações são 

promovidas pela Biblioteca, de acordo com a indicação das coordenações, ouvida a 

Mantenedora. 

A Biblioteca funciona diariamente durante períodos compatíveis com as atividades 

acadêmicos. 

 Ao Bibliotecário compete: 

a) Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca; 

b) Zelar pela conservação dos livros, revistas, jornais e tudo quanto pertença a Biblioteca; 

c) Propor à Diretoria a aquisição de obras e assinaturas de publicações periódicas, dando 

preferência as que se ocupam de matérias ensinadas na Faculdade e procurando 

sempre completar as obras e coleções existentes com a anuência das Coordenações; 

d) Organizar catálogo anual de referência bibliográfica para as disciplinas dos cursos da 

Faculdade, remetendo o mesmo aos membros do corpo docente; 

e) Prestar à Diretoria e aos professores, informações sobre as novas publicações editadas 

no país e no exterior; 

f) Solicitar, ao término de cada período letivo, aos professores, a indicação de obra e 

publicações necessárias às respectivas disciplinas; 

g) Organizar e remeter ao Diretor Acadêmico, semestralmente, o relatório dos trabalhos 

da Biblioteca; 

h) Viabilizar a interligação da Biblioteca com redes de teleprocessamento para acesso a 

bancos de dados de instituições congêneres e demais centros de geração do saber e 

transferência de tecnologia; 

i) Priorizar o atendimento ao corpo discente, motivando-o ao uso permanente da 

Biblioteca;  

j) Elaborar e executar projetos que motivem à clientela externa a utilização da Biblioteca 

em suas necessidades de consulta. 

 

A Biblioteca terá regulamento próprio e normas complementares para sua organização 

e funcionamento, articulando suas atividades com os demais órgãos da administração da 

Faculdade ITOP. 

 

 

11.2.2 Dos Laboratórios 

 

A Faculdade dispõe de laboratórios necessários as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, supervisionados por pessoal de capacitação técnica específica vinculado às 

coordenações de curso.  

 

São atribuições dos supervisores dos laboratórios: 

a) Trabalhar em constante e comum acordo com os professores das matérias técnicas; 
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b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos que são colocados sob sua 

custódia; 

c) Cuidar para que não falte material algum necessário às experiências e levar ao 

conhecimento das Coordenações de Curso as necessidades verificadas; 

d) Levar ao conhecimento das Coordenações de Curso os prejuízos ou estragos causados 

pelos usuários aos instrumentos ou qualquer peça dos laboratórios para as 

providencias administrativas ou disciplinares; 

e) Manter-se em permanente contato com as Coordenações de Curso e a Diretoria 

Acadêmica da Faculdade a fim de proporcionar condições adequadas às atividades 

práticas de ensino, pesquisa e extensão. 

Os Laboratórios terão regulamento próprio e normas complementares para sua 

organização e funcionamento, articulando suas atividades com os demais órgãos da 

administração da Faculdade ITOP. 

 

11.1.3  Laboratórios Didáticos Especializados: Brinquedoteca 

 

O curso de Pedagogia da ISE/ITOP, possui um laboratório didático especializado que 

é a Brinquedoteca: Projeto ―Brinquedoteca: Espaço do brincar e aprender‖. 

Está localizado em uma sala ampla, climatizada, possuindo um mobiliário adequado com 

mesinhas, cadeirinhas, um computador com entrada pra DVD, projeto (data show), caixa de 

som amplificada, um aparelho de som, armários e almofadas. Possui brinquedos infantis, 

CDs, livros de histórias, jogos, lápis e tintas coloridas, bolas, fantoches entre outros. 

Nas oficinas e atividades pedagógicas podem participar até 15 (quinze crianças).  

A brinquedoteca funciona mediante ao que está previsto no Regulamento próprio. 

Brinquedoteca do Curso de Pedagogia, possui Regulamento próprio e uma política de 

atualização dos brinquedos e equipamentos.  

A Brinquedoteca, foi pensado para ser um ambiente lúdico de ensino e aprendizagem, 

contemplando diversos brinquedos infantis, CDs, livros de histórias, jogos, lápis e tintas 

coloridas, bolas, fantoches entre outros, que visem a obtenção da pratica pedagógica pelos 

acadêmicos e professores, despertando nos alunos (crianças) o aprendizado pelo uso dos 

sentidos, da percepção, do estimulo e outros. É praticado o lúdico como estratégia 

psicopedagógica que se converte em mudança de padrões de conduta com relação à infância. 

A Faculdade dispões de insumos que podem ampliar os horizontes das aulas como um 

computador com entrada pra DVD, projeto (data show), caixa de som amplificada, um 

aparelho de som, além de revistas usadas para recorte, pinceis, colas, tintas, lápis de cores, 

material reciclável, entre outros. 

Na Brinquedoteca há acessibilidade para deficientes em visando a prática da inclusão 

social. 

A Brinquedoteca dispõe de uma professora do curso que coordena as ações, organiza a 

utilização dos materiais e orienta acadêmicos e professores no desenvolvimento de atividades 

e uso prático nas disciplinas do curso. Existem também alunos estagiários que ajudam no 

apoio técnico da Brinquedoteca. 

O curso desenvolve atividades extraclasse na própria brinquedoteca, onde recebe 

crianças e professores da comunidade para a prática pedagógica e, também, são levados os 
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materiais da brinquedoteca até as escolas infantis como creches e turmas de anos iniciais do 

ensino fundamental para prática de atividades e ações na junto comunidade. 

 

11.1.4 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática  

 

A Faculdade ITOP dispõe de 2 (dois) laboratórios de informática para a utilização por 

seus alunos, sendo um laboratório com 28 (vinte e oito) máquinas, com processadores Intel 

Core i3, 2GB RAM, HD de 512, 500GB de HD, sistema operacional Ubuntu (Linux) e um 

segundo laboratório que possui 35(trinta e cinco) máquinas com as mesmas configurações. 

Cada uma destas máquinas pode ser utilizada simultaneamente por, no máximo, dois alunos. 

O acesso à Internet se dá de maneira excelente, na medida em que a velocidade da Internet é 

de 10mb na Instituição, garantindo rapidez e eficiência. 

Além disso, ambos os laboratórios dispõem de projetores multimídia, para a projeção 

de slides e/ou vídeos, mesa para professor, quadro para uso do docente. 

O regulamento interno de utilização permite que os alunos dos diversos cursos possam 

se utilizar do espaço e de seus recursos tanto para a pesquisa quanto para o estudo, de modo 

racional e organizado. 

Além dos laboratórios a Faculdade disponibiliza computadores na sala de estudos para 

que os alunos possam utilizar e realizar suas atividades acadêmicas. 

Outrossim, a ITOP possui uma política de utilização, cujo regulamento expresso dispõe 

sobre as condições de uso de equipamentos, sites a serem pesquisados e limitações que 

garantem o respeito ao ambiente acadêmico e à legislação pertinente. Em decorrência desta 

política, a regulamentação específica prevê a atualização do sistema operacional na 

Instituição, que dispõe no sentido de que, a cada 3 (três) meses o sistema deve ser atualizado. 
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11.2 INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 
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Auditório 

Auditório / Centro 

de Convenções / 

Anfiteatro 

Próprio 01 400 Por Turno 

Exclusivam

ente para os 

cursos 

600 m², 

O Auditório possuiu uma área 600 m², com capacidade para 400 

pessoas sentadas e atende as necessidades institucionais, apresenta 

acessibilidade, manutenção periódica, conforto, qualidade acústica, boa 

iluminação, disponibilidade de recursos de tecnologias, computador, kit 

multimídia, acesso à rede banda larga sem fio, data show, 

equipamentos para vídeo conferencia, equipamento de som amplificada 

e quadro mural de feltro. 

Biblioteca Biblioteca Próprio 01 - Por Turno 

Exclusivamen

te para os 

cursos 

850 m², 

A Infraestrutura destinada à biblioteca presenta acessibilidade e manutenção 

periódico, com área de 850 m², climatizada, boa iluminação, contendo estações 

individuais e coletivas para estudos, mesas para estudos, acesso à rede banda 

larga sem fio, computadores disponíveis para consulta do acervo, armário 

guarda volumes, sistema de empréstimos informatizado através de um sistema 

de gestão acadêmico integrado. A guarda do acervo físico é feito em estantes 

dispostas na distância mínima exigida, identificados por áreas do conhecimento, 

carimbados e tombados. A biblioteca fornecesse atendimento educacional 

especializado. 

Laboratório de semiologia 

e semiotécnica  
Laboratório Alugado 02  Por Turno 

Exclusivamen

te para os 

cursos 

120 m², uma área de 60 m², climatizada, contendo equipamentos do laboratório 

Laboratório de Desenho 

Técnico  

Laboratório 
Alugado 01  Por Turno 

Exclusivamen

te para os 

cursos 

60 m², 

uma área de 60 m², climatizada, contendo equipamentos do laboratório 

Laboratório de Química e 

Física 

Laboratório Alugado 
01  Por Turno 

Exclusivamen

te para os 

cursos 

60 m², 

uma área de 60 m², climatizada, contendo equipamentos do laboratório 

Laboratório de Radiologia 

Laboratório Alugado 
01  Por Turno 

Exclusivamen

te para os 

cursos 

60 m², 

uma área de 60 m², climatizada, contendo equipamentos do laboratório 
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Sala dos professores   
Espaço do Docente e 

Tutor 
Alugado 01 20 Por Turno 

Exclusivamen

te para os 

cursos 

60 m², 

A sala de professores possui uma área de 60 m², contendo 04 (quatro) bancadas 

com computadores com acesso à rede banda largo sem fio, quadro mural de 

feltro, climatizada, mesa para reunião, cadeiras estofadas, sofás para repouso, 

com acessibilidade total implantada, destinada ao convívio, descanso ao estudo, 

bem como as demais atividades. Também dispõem de espaço para guarda de 

equipamentos e materiais além de apoio técnico-administrativo, acessibilidade e 

manutenção patrimonial periódica. 

Brinquedoteca Espaço Multimeios Alugado 01 15 Por Turno 

Exclusivamen

te para o 

curso 

53 m², 

Com uma área de 53,00 m², a brinquedoteca é um espaço de expressão lúdico-

criativa que se propõe desenvolver um programa de co-educação, com 

possibilidades de participação de várias gerações, atendendo às necessidades de 

interação social, de criação cultural, de exercício da cidadania e de permanente 

estímulo ao crescimento do ser humano. Também se propõe a inserir e sugerir a 

implantação de cursos ligada à área pedagógica. 

Cantina 
Cantina / Cozinha / 

Lanchonete 
Alugado 01 300 Por Turno 

Exclusivam

ente para os 

cursos 

350 m², 

A Faculdade conta com uma área externa ao edifício das salas de aula com cerca 

de 350m2, onde está instalada a cantina da Instituição, está devidamente 

equipada para atender e dar suporte aos alunos com lanches, água e etc..,nos 

intervalos de suas  atividades acadêmicas. 

Coordenações 
Espaço Para 

Coordenação 
Alugado 12 - Por Turno 

Exclusivam

ente para os 

cursos 

120m², 

Os coordenadores dos cursos possuem uma sala bem localizada, individuais. As 

instalações foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de 

convivência entre as coordenações e um ambiente onde se possa trabalhar com 

concentração. A sala é climatizada e equipada com mesas de escritório, moveis 

confortáveis, é um computador moderno para cada coordenação, conectados a 

internet via wireless para a pesquisa e trabalhos. Neste espaço funcionam as 

Coordenações 

Gabinete  para 

professores de tempo 

integral 

Espaço de trabalho Alugado 15 - Por Turno 

Exclusivam

ente para 

professor 

tempo 

integra 

120m², 

O espaço de trabalho para os docentes de tempo integral viabiliza as ações 

acadêmicas com planejamento didático pedagógico, atende às necessidades 

institucionais. Trata-se de um gabinete individualizado e climatizado, com 

mesa, cadeiras estofadas, impressora, recursos de tecnologias da informação e 

comunicação apropriadas (computador e kit multimídia), acessibilidade à rede 

banda larga, armário, quadro mural, cesto de lixo, iluminação e acústica 

adequada para o atendimento a discentes e orientandos, com exclusividade e 

segurança.  

Espaço livre 
Área de Lazer / 

Espaço Livre 
Próprio 01 2000 Por Turno 

Exclusivam

ente para os 

cursos 

2000 m², 

Área livre, onde os alunos circulam no horário dos intervalos de aula. 

 

 

Instalações 

administrativas 

(direção geral, direção 

administrativa 

financeira, direção 

acadêmica, 

Espaço Para 

Atividade 

Administrativa 

Alugado 01 60 Por Turno 

Exclusivam

ente para 

funcioname

nto das 

atividades 

administrati

250 m², 

As instalações destinadas as atividades administrativas possuem acessibilidade, 

espaços climatizados, com mesas, cadeiras estofadas, impressora, recursos de 

tecnologias da informação e comunicação com (computador e kit multimídia), 

acesso à rede banda larga sem fio, armário para guarda de documentos 

institucionais, quadro mural, iluminação e acústica adequada, além de contar 

com avalição periódica dos espaços e gerenciamento da manutenção 

patrimonial. 
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coordenação de 

informática, secretaria 

acadêmica, arquivo, 

CPA 

vas 

Laboratório de 

informática 

Laboratório de 

Informática 
Alugado 02 100 Por turno 

Exclusivam

ente para o 

curso 

120 m², 

Os laboratórios de Informática disponíveis atendem as necessidades 

institucionais em relação à disponibilidade de equipamentos, normas de 

segurança, conforto do espaço físico, estabilidade e velocidade de acesso à 

internet à rede sem fio e espaço físico adequado. Faculdade ITOP dispõe de 2 

(dois) laboratórios de informática para a utilização por seus alunos, sendo o 

primeiro laboratório possui 28 (vinte e oito) máquinas com processadores Intel 

Core i3, 4GB RAM, HD de 500GB , sistema operacional Ubuntu (Linux) e um 

segundo laboratório possui -35 (trinta e cinco) máquinas com as mesmas 

configurações. Ambos instalados em espaço físico adequado e de fácil acesso a 

todos que deles necessitam. 

Cada uma destas máquinas pode ser utilizada simultaneamente por, no máximo, 

dois alunos. 

O acesso à Internet banda larga se dá de maneira excelente, na medida em que a 

velocidade da Internet é de 100MB download e 50MB de upload na instituição, 

garantindo rapidez e eficiência. 

A Faculdade Itop disponibiliza acesso a internet via rede sem fio (wi-fi) a toda 

comunicada acadêmica. 

Além disso, ambos os laboratórios dispõem de projetores multimídia (data 

show), para a projeção de slides e/ou vídeos, mesa para professor, quadro de 

vidro para uso do docente, e cadeiras estofadas. 

O laboratório possui regulamento contendo normas para atualização, permite 

que os alunos dos diversos cursos possam se utilizar do espaço e de seus 

recursos tanto para a pesquisa quanto para o estudo, de modo racional e 

organizado. 

Além dos laboratórios há computadores na biblioteca para que alunos possam 

utilizar e realizar suas atividades acadêmicas. 

Outrossim, a Faculdade ITOP possui uma política de utilização, cujo 

regulamento expresso dispõe sobre as condições de uso de equipamentos, sites a 

serem pesquisados e limitações que garantam o respeito ao ambiente acadêmico 

e à legislação pertinente. Em decorrência desta política, regulamentação 

específica prevê a atualização do sistema operacional na instituição, que dispõe 

no sentido de a cada 3 meses ser o sistema atualizado. 

Salas de aula Salas de Aula Alugado 50 
50 alunos 

por sala 
Por Turno 

Exclusivo 

para  aula 
3000m², 

As salas de aula atendem as necessidades institucionais, apresentam 

acessibilidade, manutenção patrimonial periódica, ao todo dividido em dois 

blocos a IES possui 50 salas de aula com dimensão de 60 m², comportando 50 

carteiras estofadas em cada sala, quadro de vidro, canetas coloridas e apagador a 

disposição dos professores, computador, projetor multimídia (Data Show), caixa 

de som amplificada, acesso à rede banda larga sem fio e quadro mural de feltro. 
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Instalações  

Sanitários  

Instalações  

Sanitários 
Alugado - - - 

Adequação 

e Limpeza 
200m², 

Os sanitários nas dependências da IES atendem as necessidades Institucionais, 

no que tange a adequação as atividades, limpeza do ambiente, segurança, 

acessibilidade, manutenção patrimonial periódicas. 

Núcleo de prática 

jurídica  
Sala de Prática  Alugado 50 

50 alunos 

por sala 
Por Turno 

Exclusivo 

para  prática 
120 m², 

O Núcleo de Pratica Jurídica esta sediado no Bloco II em um espaço de 120 m², 

divididas em dois ambientes, sendo um destinado exclusivamente para o 

desenvolvimento das atividades de negociação, conciliação, mediação e 

arbitragem e o outro destinado a uma ambiente que simula uma sala de de 

audiências com espaço para a figura do Juiz, Membro do Ministério Público, 

Secretário, advogados e partes.  

Todos os ambientes são climatizados, com mesas de atendimentos individuais e 

coletivas, computadores, impressora, rede de internet sem-fio, banheiro (no 

prédio), quadro de avisos, cadeiras estofadas, arquivos, prateleiras para uso da 

biblioteca.  

A sala de Solução Pacifica de Conflitos contempla 04 (quatro) mesas redondas 

com 04 (quatro) cadeiras estofadas, 04 (quatro) estações de trabalho com 

computadores, ligados a internet e impressora, a sala de audiência simulada 

contempla um layout simular a uma sala de audiência, com espaço destinado ao 

publico, microfones, computadores, webcam, permitindo ao aluno uma real 

proximidade com a atividade forense. 

 

Além da infraestrutura existente, os Mantenedores da Faculdade ITOP, adquiriram um terreno ao lado do prédio atual, com área de 

6000 m², estando em fase de elaboração dos projetos para construído um prédio próprio de 4 andares, que será a sede definitiva da 

IES e local de implantação dos novos cursos. 
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ANEXO I  

 

Representação Gráfica de um perfil de formação 
 

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

3º 

SEMESTRE 

4º 

SEMESTRE 

5º 

SEMESTRE 

6º 

SEMESTRE 

7º 

SEMESTRE 

8º 

SEMESTRE 

Educação a 

Distância e 

Tecnologia na 

Educação 

 60 h 

Sociologia da 

Educação 

60 h 

 Estratégia de 

Leitura em 

Língua 

Portuguesa 

60 h 

Jogos, 

Recreação e 

Educação 

60 h 

Língua 

Brasileira de 

Sinais 

60 h 

Fundamentos e 

Metodologia do 

Ensino de 

Língua 

Portuguesa 

60 h 

Fundamentos 

e 

Metodologia 

do Ensino de 

História 

60 h 

Educação e 

Meio 

Ambiente 

60 h 

Pesquisa na 

Prática 

Pedagógica I 

100 h 

Matemática na 

Educação 

Infantil e Anos 

Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

60 h 

Organização 

da Gestão 

Educacional 

60 h 

Avaliação 

Educacional 

60 h 

Fundamentos 

da Educação 

Psicomotora 

60 h 

Fundamentos e 

Metodologia do 

do Ensino de 

Matemática 

60 h 

Fundamentos 

e 

Metodologia 

do Ensino de 

Ciências 

60 h 

Fundamentos 

e 

Metodologia 

do do Ensino  

da Arte 

60 h 

Historia da 

Educação 

60 h 

Língua 

Portuguesa 

60 h 

Pesquisa na 

Pratica 

Pedagógica III 

100 h 

Didática e 

Planejamento 

60 h 

Currículos e 

Programas 

60 h 

Dificuldades da 

Aprendizagem 

Escolar 

60 h 

Fundamentos 

da 

Antropologia 

 e Educação 

60 h 

Educação e 

Direitos 

Humanos 

60 h 

Filosofia da 

Educação 

60 h 

Pesquisa na  

Pratica 

Pedagógica II 

100 h 

Alfabetização: 

Fundamentos 

Processos e 

Métodos 

60 h 

Políticas 

Públicas e 

Legislação 

Educacional 

60 h 

Epistemologia 

da Educação 

60 h 

Fundamentos e 

Metodologia do 

do Ensino de 

Geografia 

60 h 

Fundamentos 

e 

Metodologia 

do Ensino de 

Jovem e 

Adulto 

60 h 

Políticas e 

Educação 

Inclusiva 

60 h 

Psicologia do 

Desenvolvime

nto e da 

Aprendizagem 

I 

60 h 

Psicologia do 

Desenvolvimento 

e da 

Aprendizagem II 

30 h 

Metodologia 

Cientifica 

60 h 

Pesquisa na 

Prática 

Pedagógica 

IV 

100 h 

Fundamentos 

da Educação 

Infantil  

60h 

Educação, etnias 

e identidade 

cultural  

60 h 

Projeto de 

TCC 

 

 

30 h 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

60 h 

 Ética e Relações 

Humanas na 

Educação 

60 h 

 Literatura 

Infanto-

Juvenil 

60 h 

Estágio 

Supervisionado 

I (Gestão 

Educacional) 

100 h 

Estágio 

Supervisionado 

II (Educação 

Infantil) 

100 h 

Estágio 

Supervisiona

do III 

(AIEF)) 

100 h 

Estágio 

Supervisionad

o IV  (EJA ou 

Espaços não 

Escolares) 

100 h 

       Atividades 

complementar

es 

200 h 

340 h 

 

370 h 340 h 400 h 400 h 400 h 370 h 600 h 

Total: 3220 
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ANEXO II 
 

Matriz curricular dos dois primeiro anos do curso de Pedagogia com professores e tutores. 

 

  

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS Professor (a) Tutor (a) 

Pesquisa na Prática Pedagógica I 100 Elizabeth Maria Lopes Tolêdo Débora Gene Pereira 

Educação a Distância e Tecnologia na Educação  60 Kyldes Batista Vicente Alcides do Nascimento Moreira 

Filosofia da Educação 60 Alcides do Nascimento Moreira Marinalva do Rego Barros Silva 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem  I 60 Mariany Almeida Montino Ilda Neta Silva de Almeida 

História da Educação 60 Marinalva do Rego Barros Silva Alcides do Nascimento Moreira 

TOTAL 340   

SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS Professor (a) Tutor (a) 

Sociologia da Educação 60 Marinalva do Rego Barros Silva Alcides do Nascimento Moreira 

Língua Portuguesa 60 Kyldes Batista Vicente Mariana da Silva Neta 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem II                  30 Mariany Almeida Montino Ilda Neta Silva de Almeida 

Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 

60 Ilda Neta Silva de Almeida Nerci Maria Rezende 

Pesquisa na Pratica Pedagógica II 100 Débora Gene Pereira Elizabeth Maria Lopes Tolêdo 

Ética e Relações Humanas na Educação                                           60 Mariany Almeida Montino Alcides do Nascimento Moreira 

TOTAL 370   

TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS Professor (a) Tutor (a) 
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Estratégia de Leitura em Língua Portuguesa 60 Kyldes Batista Vicente Mariana da Silva Neta 

Pesquisa na Prática Pedagógica III  100 Elizabeth Maria Lopes Tolêdo Débora Gene Pereira 

Metodologia Científica 60 Marcos Rafael Monteiro Nerci Maria Rezende 

Organização da Gestão Educacional 60 Marcos Rafael Monteiro Elizabeth Maria Lopes Tolêdo 

Alfabetização: Fundamentos Processos e Métodos 60 Mariany Almeida Montino   Mariana da Silva Neta 

TOTAL 340   

QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA HORAS Professor (a) Tutor (a) 

Políticas Públicas e Legislação Educacional 60 Elizabeth Maria Lopes Tolêdo Nerci Maria Rezende 

Jogos, Recreação e Educação 60 Débora Gene Pereira Ilda Neta Silva de Almeida 

Pesquisa na Prática Pedagógica IV 100 Elizabeth Maria Lopes Tolêdo Débora Gene Pereira 

Didática e Planejamento 60 Ilda Neta Silva de Almeida Nerci Maria Rezende 

Avaliação Educacional 60 Mariany Almeida Montino Elizabeth Maria Lopes Tolêdo 

Literatura Infanto Juvenil 60 Kyldes Batista Vicente Mariana da Silva Neta 

TOTAL 400   
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ANEXO III 

 
REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades complementares 

que compõem o currículo pleno dos cursos de graduação da Faculdade ITOP, sendo o seu 

integral cumprimento indispensável para a colação de grau. 

 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do formando, sem que se confundam com 

estágio curricular supervisionado e estão em consonância com a legislação vigente para 

atender o cursos e Pedagogia. 

 

Art. 2º. As Atividades Complementares, elementos que compõem o projeto pedagógico do 

curso de Pedagogia, são integradas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de 

graduação, caracterizando-se também como ação comunitária, pelo desenvolvimento de 

atividades com ou sem vínculo direto com os programas tradicionais de ensino e de pesquisa 

da Faculdade ITOP, realizadas por meio de ações formais que visem à melhoria da qualidade 

de vida e ao desenvolvimento pessoal, profissional, social, físico, emocional e intelectual da 

comunidade. 

 

Art. 3º. Os objetivos gerais das Atividades Complementares são os de flexibilizar e 

enriquecer o perfil dos alunos, ampliando seus horizontes e contribuindo para fortalecer suas 

futuras competências, além de lhes permitir a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar. 

 

Art. 4º. Os coordenadores dos cursos de graduação da Faculdade ITOP serão responsáveis 

pela Coordenação de Atividades Complementares, cuidando para que sejam atendidas as 

condições de realização e efetiva inclusão das atividades complementares na integralização 

curricular dos alunos, conforme o disposto neste Regulamento, podendo, quando se fizer 

necessário, designar um professor para cada curso de graduação como responsável pela 

Coordenação de Atividades Complementares. 

 

Art. 5º. As Atividades Complementares deverão, com carga horária prevista no Projeto 

Pedagógico do curso de graduação da Faculdade- ITOP, atender as diretrizes curriculares 

nacionais do curso . 

 

I. As Atividades Complementares deverão ser desenvolvidas desde o início do curso 

até a sua conclusão, sem vínculo a qualquer período específico; 

 

II. As Atividades Complementares não deverão confundir-se, em nenhuma hipótese, 

com o estágio acadêmico supervisionado, e embora sua escolha seja de 

responsabilidade exclusiva do aluno, sua aceitação e validação dependerão do disposto  

 



 

 

129 

neste Regulamento, cabendo à Coordenação de Atividades Complementares de cada 

curso de graduação, decidir sobre lacunas e omissões nele existentes. 

 

 

TÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 6º. As atividades complementares contempladas neste Regulamento poderão ser 

organizadas pela Faculdade ITOP ou por outras organizações previamente aprovadas pelas 

Coordenações de Atividades Complementares da Faculdade ITOP. 

 

Art. 7º. Para fins de integralização nos Currículos Plenos dos Cursos de graduação serão 

considerados os seguintes limites de carga horária dos diferentes tipos de Atividades 

Complementares: 

 

1. Seminários especiais, visitas técnicas (extra -

curriculares), ações pedagógicas (extra- sala de aula) 

envolvendo temas de relevância na área dos cursos. 

Até 30 horas/aula 

2. Disciplinas extra -curriculares, inclusive de idiomas 

estrangeiros, realizadas em outros cursos de áreas 

afins, e com comprovação oficial da respectiva 

instituição, que tenham sido cursadas desde o início 

do curso até a sua conclusão com média final acima 

de 7,0 (sete). 

Até 30 horas/aula, sendo 15 h/a 

por disciplina independente de 

sua carga horária. 

3. Disciplinas complementares, não previstas no 

currículo e cursadas em outra IES, em período 

anterior ao do ingresso no curso, desde que não 

ultrapasse o período de cinco (5) anos da sua 

realização até a data do protocolo de entrega do 

documento comprobatório, na Coordenação de 

Atividades Complementares. 

Até 30 horas/aula, sendo 15 h/a 

por disciplina, com carga 

horária mínima de 40 h/a e 

média final igual ou superior a 

7,0 (sete) 

4. Representação discente em órgãos colegiados. Até 20 horas/aula 

5. Projetos e programas de extensão coordenados por 

docente da Instituição e aprovados pelo respectivo 

colegiado do curso – organização de eventos, 

minicursos, oficinas e qualquer outro evento 

acadêmico. 

Até 40 horas/aula 

6. Eventos diversos nas áreas dos respectivos cursos, 

como simpósios, congressos, encontros, 

conferências, palestras, cursos, etc., desde que a 

participação esteja expressamente reconhecida por 

atestado, certificado ou outro documento. 

Até 60 h/a. 

7. Publicações de trabalhos científicos: (20 h/a em 

periódicos nacionais indexados, 40 h/a em periódicos 

internacionais indexados, 10 h/a em anais de 

congressos nacionais (Qualis), 20 h/a em anais de 

congressos internacionais (Qualis), 5 h/a (sem 

Qualis) e 15 h/a em livro/capítulo). 

Até 40 h/a 

8. Projeto de Iniciação Científica elaborado sob 

orientação de docente da IES e aprovado pelo 

Até 40 h/a 
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coordenador de curso. 

9. Monitorias. Até 40 h/a 

10. Realização de estágios curriculares não-obrigatórios 

nas áreas de seus respectivos cursos. 

Até 40 h/a 

11. Direção de Empresa Júnior, Núcleos de Práticas, 

Laboratório Pedagógico, Centro de Línguas. 

Até 40 h/a 

12. Participação em Órgãos Não Governamentais (ONG) 

ou Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) de apoio ao desenvolvimento 

comunitário e de meio ambiente. 

Até 40 h/a. 

13.  Participação como ouvinte em defesas de 

monografias finais dos cursos de graduação e 

especializações, dissertações e tese. 

Até 20 h/a 

14. Participação em ações sociais beneficentes 

(voluntariado, organização de ações sociais, doação 

de sangue, medula, dentre outros). 

Até 15 h/a 

15. Atividades profissionais nas áreas dos respectivos 

cursos, desde que devidamente comprovada através 

de registro em carteira ou contrato de prestação de 

serviço. 

Até 40 h/a 

16. Experiência profissional internacional, nas áreas 

específicas dos cursos, incluindo o intercâmbio com 

instituição estrangeira. 

Até 80 h/a 

 

 

17. Cursos de Capacitação na área específica do curso 

com carga horária superior a 100 (cem) h/a. 

Até 20 h/a 

18. Outros — a critério das Coordenações de Atividades 

Complementares — pontuação de livre escolha. 

Até 20 h/a 

 

I. As atividades promovidas por outras instituições ou por outros cursos da 

Faculdade ITOP necessitam ser validadas pela Coordenação dos respectivos 

Cursos, mediante requerimento justificado e documentado pelo aluno. 

II. Para que sejam validadas, todas as atividades constantes deste Regulamento 

devem ser encaminhadas à respectiva Coordenação de Atividades 

Complementares pelo próprio aluno, quando já integralmente cumprida a carga 

horária, através de preenchimento do formulário Relatório de Atividades 

Complementares, disponível no site da Faculdade ITOP e cópias dos 

documentos comprobatórios anexados. 

III. Compete à Coordenação de Atividades Complementares, após análise e 

deferimento, encaminhar à Secretaria da Faculdade ITOP, o formulário 

Relatório de Atividades Complementares e os documentos comprobatórios 

anexados, de que trata este artigo, para fins de registro no histórico escolar do 

aluno, ao final de cada semestre concluído. 

 

IV. Será permitida a sobreposição de índices para um mesmo evento ou 

atividade, desde que registrados em semestres diferentes. 

 

Art. 8º. Os alunos que ingressaram por transferência nos cursos de graduação da Faculdade 

ITOP, ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida neste Regulamento, 

podendo solicitar à Coordenação de Atividades Complementares o cômputo de parte da carga 

horária atribuída pela instituição de origem, observadas as seguintes recomendações: 
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I. Compatibilidade das atividades complementares cumpridas com as 

estabelecidas neste Regulamento; 

II. As atividades complementares cumpridas na instituição de origem serão 

pontuadas, caso aprovadas, de acordo com o disposto neste 

Regulamento; 

III. O limite máximo de aproveitamento das Atividades Complementares 

cumpridas na instituição de origem, para fins de cumprimento dos 

requisitos definidos neste Regulamento, será de 60 h/a. 

 

Art. 9º. O Acadêmico somente colará grau, se comprovar o cumprimento integral da carga 

horária estabelecida no Art. 7º. 

I.  O prazo final para a entrega da documentação comprobatória do 

atendimento da carga horária prevista no Art. 7º é a da última prova do 

semestre letivo de conclusão do curso. 

II. Não haverá, em qualquer hipótese, prorrogação do prazo de entrega da 

documentação, ficando reservada ao Diretor Acadêmico conjuntamente 

com o Diretor-Geral a possibilidade de deliberação sobre casos 

excepcionais. 

 

Art. 10º. Os documentos (certificados, relatórios e históricos) de comprovação de 

participação de eventos deverão ser expedidos em papel timbrado da Instituição ou órgão 

promotor, com assinatura do responsável e respectiva carga horária do evento. 

I. A ausência de um dos requisitos acima descritos implicará na não 

aceitação do documento para fins de cômputo das horas complementares. 

 

 

TÍTULO III 

 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 11º. O presente Regulamento só pode ser alterado pelo voto da maioria absoluta dos 

membros do Conselho Superior e das demais instâncias competentes para a sua análise na 

Faculdade ITOP. 

 

Art. 12º. Compete ao Conselho Superior dirimir dúvidas referentes à interpretação deste 

Regulamento, bem como analisar recursos e pedidos de reconsideração referentes aos critérios 

de julgamento ou atribuições de pontuação utilizadas pelas Coordenações de Atividades 

Complementares, expedindo os atos complementares que se fizerem necessários. 

 

TÍTULO IV 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES TANSITÓRIAS 

 

Art. 13º Este Regulamento passa a integrar o currículo pleno dos Cursos de graduação, como 

anexo, e entra em vigor na data de sua aprovação pela Faculdade ITOP. 

 

 

ANEXO IV 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA-

EaD 

 

O estágio curricular consta da matriz curricular e atende ao disposto no inciso II §1º Art. 1º do 

Decreto 5.622/2005, a seguir transcrito:" estágios obrigatórios, quando previstos na legislação 

pertinente", e na  Resolução CNE/CP n. 2, de 19 de fevereiro de 2002 e Resolução CNE/CP 

01/2006 e RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2, de 1º de JULHO DE 2015. 

O estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um 

profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. Por 

isso é que este momento se chama estágio curricular supervisionado. 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que 

visa à preparação para o trabalho produtivo docente. Promove a integração entre teoria e 

prática de forma real, com supervisão e orientação do Supervisor de Estágio (tutor) sob uma 

coordenação geral do curso.  

TÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

Art 1
o
 – Nos termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes, reza no seu art. 1º:  

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. 

§ 1º. O Estágio Supervisionado em Pedagogia da Faculdade Itop trata do desempenho de 

prática pré-profissional orientada, exercida em situação real de trabalho, sem remuneração 

ou vínculo empregatício, pelos estagiários do curso de Pedagogia, cujo cumprimento está 

previsto no projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade 

ITOP, como requisito para obtenção do grau de Licenciatura. 

§ 2º. O Estágio Supervisionado deverá ser planejado, executado, acompanhado e avaliado, 

de acordo com o previsto no projeto pedagógico do curso em conformidade com os 

programas dos componentes curriculares e o calendário escolar. 

Art 2º - Os Estágios Curriculares Supervisionados do Curso Licenciatura em Pedagogia à 

Distância compreendem a participação em atividades práticas de aprendizagem profissional e 
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sócio- cultural em situações reais existentes nas instituições de educação escolares 

especificamente, nas Instituições de Educação Básica.  

 

§ 1º O estágio pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de 

trabalho e que se concretizam na relação estabelecida entre um docente experiente e o 

estudante estagiário, com a orientação, de um professor supervisor acadêmico representado 

pelo professor tutor e professor formador.  

 

 § 2º O estágio é uma atividade intrinsecamente articulada com a prática e com as atividades 

acadêmicas constantes da estrutura curricular do curso que visa: 

a) Complementar a sua formação profissional; 

b) Proporcionar o aprimoramento da utilização de conhecimentos teóricos, práticos e 

metodológicos, que pressupõe o saber comunicar, problematizar, intervir, superar, criar 

respostas; 

c) Promover o processo de integração escola-campo e faculdade, possibilitando o tercâmbio 

de conhecimentos e experiências. 

 

Art 3
o
 - Visando obter os resultados dos objetivos propostos no artigo anterior, a atividade 

acadêmica deve ser construída de forma a promover a interação entre a aprendizagem 

acadêmica e a experiência prática, possibilitando, ao estagiário, a oportunidade de testar 

seus argumentos em situações reais no ambiente e na dinâmica educacional. Com isso, os 

objetivos devem estar subsidiados por linhas de pesquisa e trabalho que visem o 

reconhecimento das necessidades e oportunidades sociais, profissioanais, culturais e 

educacionais. 

§ Primeiro - Essas linhas de trabalho devem nortear o estagiário para uma formação 

profissional embasada em pressupostos éticos, sociais e humanos, bem como firmar o 

reconhecimento sobre as normas, regras e atribuições legislativas. 

 

§ 2º O estágio é uma atividade intrinsecamente articulada com a prática e com as atividades 

acadêmicas constantes da estrutura curricular do curso. 

 

Art 4
o
-  – O Estágio Curricular Supervisionado tem por objetivos oportunizar ao futuro 

profissional: 

  o desenvolvimento de competências necessárias à atuação profissional na Educação Infantil, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na gestão escolar; 
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  a realização de observação, registro e análise de situações contextualizadas de ensino em sala 

de aula e de processos de gestão educacional; 

 as condições para analisar, compreender e atuar na resolução de situações-problema 

características do cotidiano profissional; 

 a participação efetiva no trabalho pedagógico para a promoção da aprendizagem de sujeitos 

em diferentes fases do desenvolvimento nos diversos níveis e modalidades de processos 

educativos (Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, EJA, Educação Especial, 

Educação Indígena etc.); 

  a elaboração e o desenvolvimento de projetos de atividades educacionais ou de investigação, 

problematização, análise e reflexão teórica a partir de realidades vivenciadas; 

  o planejamento e a realização de atividades de ensino em sala de aula, sob a orientação do 

supervisor de estágio e a coordenação do professor da classe, como exercício da docência 

supervisionada. 

Art 5
o
 - Para validar a definição e atender os objetivos delineados nos artigos anteriores, o 

Estágio Supervisionado, torna-se uma atividade obrigatória para os estagiários do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia na modalidade EaD da Faculdade Itop.  

 

TÍTULO II 

Da Estrutura e Constituição 

 

 

Art 5
o
 - A estrutura do Estágio Supervisionado está dividida em duas partes, onde a primeira 

é responsável pela organização da atividade como um todo, na qual abrange a 

coordenação, supervisão e avaliação. Já a segunda é responsável pela estruturação dos 

direitos e deveres dos estagiários. 

Art 6
o
 - O Estágio Supervisionado em Pedagogia será realizado em quatro etapas a serem 

cumpridas pelos alunos, regularmente matriculados, no 5º., 6º., 7º. e 8º.  períodos do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia. 

Art 7
o
 - O Estágio Supervisionado em Pedagogia se constitui de 400 horas distribuídas da 

seguinte forma: 100 horas aulas através da tutoria e professora; 174 horas de atividades 

desenvolvidas em escola ou em espaços não escolares; 30 horas de atividades de pesquisa, 

digitação, redação de textos e planejamento.   

§ Primeiro - Na primeira etapa do Estágio Supervisionado em Pedagogia, na Gestão 

Escolar, a ser desenvolvida pelos estagiários regularmente matriculados no 5º período do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, serão cumpridas 100 horas de estágio assim 
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distribuídas: 24 horas de aulas pela professora e orientação pela tutora presencial e 6 para 

planejamento. Serão 70 horas de observação e atividades desenvolvidas nas escolas.  

As 70 horas de atividades nas escolas serão de observação da estrutura da escola 

(mapeamento escolar), da gestão escolar e de apoio. Constará da caracterização da Instituição: 

conhecer a escola, sua organização e gestão, o Projeto Político Pedagógico e calendário 

escolar. Observação dos procedimentos da escola quanto a gestão (cotidiano da direção e 

coordenação pedagógica, organização das reuniões, reunião de professores, reunião com os 

pais, conselho de classe, comemoração com os alunos, entrada e saída dos alunos, recreio, 

merenda). Os acadêmicos terão que desenvolver ações de apoio à coordenadora pedagógica e 

direção com planejamento e desenvolvimento de uma ação de gestão. Por fim, farão um 

relatório segundo orientações.  

§ Segundo - Na segunda etapa do Estágio Supervisionado em Pedagogia, na Educação 

Infantil a ser desenvolvida pelos estagiários regularmente matriculados no 6
o.  

Período do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, se constituirão de 100 horas de estágio assim 

distribuídas: 24 horas de aulas pela professora e tutora e orientação pela tutora presencial, e 6 

para planejamento. Serão 70 horas de observação e atividades desenvolvidas com as crianças 

da Educação Infantil nas escolas.  

As 70 horas de atividades nas escolas serão de observação para a ccaracterização da 

Instituição: conhecer a escola, sua organização e gestão, o Projeto Político Pedagógico e 

calendário escolar. Observação dos procedimentos da escola relacionados a educação infantil, 

o processo pedagógico para aprendizagem, a adequação do processo educativo à idade das 

crianças, organização das reuniões, reunião de professores, reunião com os pais, conselho de 

classe, comemoração com os alunos, entrada e saída dos alunos, momentos artísticos e 

culturais, recreio, merenda, brincadeiras e jogos, projetos, avaliação. Planejamento e 

desenvolvimento de uma ação de educação infantil. Culminando com um total de 38 h de 

prática na escola de Educação Infantil, sendo que 22 h de observação e 16 horas de ação com 

as crianças. Planejamentos, relatórios e orientações serão realizados fora do espaço escolar 

perfazendo 100 horas. Por fim, farão um relatório segundo orientações.  

§ Terceiro - A terceira etapa do Estágio Supervisionado em Pedagogia nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental será desenvolvida pelos estagiários regularmente matriculados no 7
o
 

período do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 100 horas de estágio assim distribuídas: 24 

horas de aulas pela professora e tutora e orientação pela tutora presencial, e 12 para 

planejamento. Serão 64 horas de observação e atividades desenvolvidas com as crianças dos 

Anos Iniciais do Ensno Fundamental.   
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As 64 horas de atividades nas escolas serão de observação para a caracterização da 

Instituição: constam de observação e regência de aulas de 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental nas diversas disciplinas que compõe o currículo da escola. As observações e as 

regências deverão ser realizadas em séries e disciplinas diferentes ou em projetos 

interdisciplinares. Serão destinadas 36 horas para observação e preparação das aulas a serem 

ministradas em comum acordo com a professora regente da turma. As demais, 24 horas para 

regência de aulas. Culminando num total de 96 h de estágio obrigatório nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental na unidade escolar, sendo que planejamentos, relatórios e orientações 

serão realizados fora do espaço escolar perfazendo 96 horas. Por fim, farão um relatório 

segundo orientações.  

§ Quarto - A quarta e última etapa do Estágio Supervisionado em Pedagogia, Estágio em 

EJA ou Espaços Não Escolares, será cumprida pelos estagiários regularmente matriculados 

no 8
o
 período do Curso de Pedagogia, com 100 horas de estágio assim distribuídas: 24 

horas de aulas pela professora e tutora e orientação pela tutora presencial e 6 para 

planejamento. Serão 70 horas de observação e atividades desenvolvidas em EJA ou outros 

espaços educativos.   

Das 70 horas,  38 horas  de atividades serão desenvolvidas através de  observações e 32 horas 

de regência em EJA (1º e 2º segmento) ou ações em outros espaços educativos.  Culminará 

com um total de 100h de atividades de estágio obrigatório em EaD ou Espaços não 

Escolares, sendo que planejamentos, relatórios e orientações serão realizados fora do espaço 

do campo de estágio. Por fim, farão um relatório segundo orientações.  

§ Quinto - As horas de estágio serão comprovadas mediante a apresentação, devidamente 

preenchida e assinada, dos seguintes documentos: 

a) Termo de Compromisso; 

b) Relatório de Estágio; 

c) Ficha devidamente assinada pela Instituição de estágio e supervisor de estágio 

constando a atividade desenvolvida e respectivos horários. 

§ Sexto - Os documentos citados no parágrafo quinto do artigo 7
o
,  deverão ser entregues 

pelos professores supervisores à Coordenação de Estágios, pela tutora presencial, ao final 

de cada bimestre, ou de acordo com as datas estabelecidas pela coordenação e professores de 

estágio. 

Art 8
o
 - O Relatório de Estágio deverá ser elaborado, digitado e apresentado pelo estagiário 

com a supervisão direta do professor e tutores orientadores de estágio.  
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§ Primeiro - O Estágio Supervisionado em Pedagogia deverá ser exercido em creches, em 

escolas de Educação Infantil; anos iniciais do ensino fundamental, EJA, e espaços não 

escolares, desde que devidamente cadastradas na Coordenação de Estágios e respeitando o 

Art. 17 da Lei 11.788, de 09/2008. 

§ Segundo - Dependendo das peculiaridades da instituição (tamanho, número de 

funcionários, números de alunos), o professor orientador pode solicitar a troca de 

instituição, desde que justifique os motivos tais como: impossibilidade de acompanhamento 

adequado do trabalho; impossibilidade da realização de atividades importantes da área de 

estudo na instituição em questão; restrições de acesso às informações por parte da 

instituição; outras impossibilidades técnicas para o adequado desempenho das atividades de 

estágio. 

Art 9
o
 - Depois de identificado o professor supervisor, as crches, as escolas e instiruições 

cedentes do estágio, deve-se proceder ao credenciamento destas junto à Coordenação de 

Estágio, bem como formalizar o compromisso de estágio entre a Instituiçãao Cedente e o 

Estagiário, cumprindo os seguintes passos: 

a) Credenciamento da Escola ou outra Instituição Cedente junto à Coordenação de 

Estágio, mediante preenchimento do Termo de Cooperação Instituição Cedente e a 

Faculdade Itop; 

b) Formalização da permissão para o estagiário desenvolver suas atividades 

dentro da Instituição Cedente. 

 

§ Primeiro - Respeitando as letras "a" e "b", deste artigo, o estagiário deverá entregar para 

o professor orientador, após contato e discussão, o plano de atividades a serem 

desempenhadas durante o estágio, indicando o local de atuação, as atividades que se 

pretende realizar, o nome do supervisor na escola ou instituição, e o cronograma das 

atividades, contendo descrição das horas a serem despendidas em cada etapa do estágio e em 

cada atividade, respeitando os limites mínimos expostos no Artigo 7
o
, parágrafos 1°, 2

o
 e 3°. 

§ Segundo - Respeitando as letras "a" e "b", deste artigo, e o parágrafo primeiro do mesmo 

artigo, o Desenvolvimento do Estágio deverá ser desenvolvido em quatro etapas, a partir 

do 5º. período até o 8º. período.  

TÍTULO III 
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 DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO  

 

Art. 10 – O Estágio Supervisionado em Pedagogia da Faculdade ITOP será dividido em 

quatro fases: Estágio Supervisionado I, no 5º. Período; Estágio Supervisionado II no 6º. 

Período; Estágio Supervisionado III, no 7º. Período e Estágio Supervisionado IV, no 8º. 

Período. 

§ Primeiro – Estágio Supervisionado I - 5º período do curso com carga horária de 100 horas. 

Os alunos fazem a caracterização dos espaços da escola através de atividades de observação e 

diagnóstico. Partem de Estudo exploratório por meio de observações e atuação na Gestão 

Educacional onde está sendo realizado o Estágio. O estágio busca refletir sobre a importância 

do estágio na formação do pedagogo, sobre a práxis educativa e as ações do pedagogo nesse 

espaço educativo. Percepção da organização do trabalho pedagógico e de gestão concorrendo 

para uma visão interdisciplinar. Ao final do Estágio é feita uma reflexão sobre a gestão 

escolar e apresentada ao Professor de Estágio, em forma de relatório descritivo reflexivo 

apontando possíveis práticas inovadoras para a gestão. 

§  Segundo - Estágio Supervisionado II - 6º período do curso com carga horária de 100 horas. 

Os alunos fazem a caracterização dos espaços da Educação Infantil através de atividades de 

observação e diagnóstico. Analisam o Projeto Pedagógico tendo como parâmetro os 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Os acadêmicos produzem planos de 

atividades de intervenção, execução e avaliação, de acordo com os fundamentos da educação 

infantil articuladas com a professora da classe. Ao final do Estágio é feita uma reflexão crítica 

sobre as práticas docentes realizadas ao longo do estágio e apresentada ao Professor, em 

forma de relatório descritivo reflexivo apontando possíveis práticas inovadoras para a 

educação infantil. 

§ Terceiro – Estágio Supervisionado III - 7º período do curso com carga horária de 100 horas. 

Os alunos farão um reconhecimento e caracterização do espaço escolar em escolas que 

tenham os Anos Iniciais do Ensino Fundamental Estudo. Inicialmente se dedicarão a um 

estudo exploratório por meio de observações e diagnóstico da realidade e desenvolvimento de 

atividades: rotinas estáveis, materiais adequados, opções metodológicas e estratégias 

educativas. Aplicação das habilidades básicas da docência em situações instrucionais 

cotidianas adquiridas nos Fundamentos Metodológicos do Ensino. Os acadêmicos produzem 

planos de aulas para sua regência de acordo com os fundamentos das disciplinas trabalhadas 

em sala de aula. No final do Estágio é feita uma reflexão sobre as práticas docentes realizadas 
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ao longo do estágio III e apresentada em forma de relatório descritivo reflexivo apontando 

possíveis práticas inovadoras para os anos iniciais do ensino fundamental.  

 

§ Quarto - Estágio Supervisionado IV - 8º período do curso com carga horária de 100 horas. 

Estudo exploratório por meio de observações, em escolas que dispõem de recursos em 

atividades na modalidade EJA e atividades pedagógicas desenvolvidas em Espaços não 

Escolares, também fomentam a formação do profissional do pedagogo. O estágio busca 

refletir a práxis educativa e as ações do pedagogo nesse espaço educativo. Os acadêmicos 

produzem planos de atividades para sua intervenção de acordo com os fundamentos da 

atuação da instituição. No final do Estágio é feita uma reflexão sobre as práticas pedagógicas 

realizadas ao longo do estágio IV e apresentada em forma de relatório descritivo reflexivo 

apontando possíveis práticas inovadoras relacionadas ao contexto educativo respectivo.   

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia tem duração total de 400 

(quatrocentas) horas que são cumpridas sob acompanhamento do professor da disciplina e 

tutor de Estágio. 

§ Quinto – Os relatório dos Estágios Supervisionados I, II, III e IV, devem ser elaborados 

com base nas normas definidas no Manual de Estágio, do Curso de Pedagogia da  

Faculdade ITOP. 

§ Sexto – Os relatórios dos Estágios Supervisionados I, II, III e IV deverão ser 

encadernados em espiral ou garra plástica e entregues e protocolados junto ao professor ou 

tutor orientador de estágio da Faculdade ITOP que se encarregará de encaminhá-los ao 

responsável pela coordenação de Estágio Supervisionado em Pedagogia EaD da Faculdade 

ITOP. 

TÍTULO III 

Do CREDENCIAMENTO DA ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE 

Art 11 - O credenciamento das Instituições Cedentes será formalizado por meio do 

preenchimento de documentos que deverão ser entregues à Coordenação devidamente 

preenchidos e assinados pelo responsável pela instituição, em três vias de igual teor e forma, 

e/ou convênio firmado entre concedente e a cedente. 

TÍTULO IV 

Da Organização da Atividade 

Art 12 - O Estágio Supervisionado em Pedagogia na modalidade EaD no âmbito de sua 

organização como atividade acadêmica curricular está dividida em três seções, as quais são 

apresentadas abaixo; 
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a) Seção I - Da Coordenação; 

b) Seção II - Da Supervisão; 

c) Seção III - Da Avaliação. 

§ Primeiro - A respectiva divisão da organização da atividade de Estágio 

Supervisionado em Pedagogia está sob a responsabilidade da Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Itop. 

§ Segundo - Para o cumprimento da responsabilidade de Coordenação e Supervisão da 

atividade curricular de Estágio Supervisionado, a coordenação do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, com a participação do NDE, indicará e nomeará, quando se fizer necessário, um 

docente para responder pela Coordenação do Estágio em Pedagogia e também dos tutores. 

§ Terceiro - Para o cumprimento da responsabilidade de Avaliação da atividade curricular 

de Estágio Supervisionado, a Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia atribuirá 

tal tarefa ao professor supervisor (orientador), e aos tutores, que serão responsáveis por 

avaliar todos os estagiários sob sua supervisão. Em casos especiais ou a critério da 

Coordenação do Curso de Licencitura em Pedagogia e da Coordenação de Estágio 

Supervisionado em Pedagogia, a avaliação constará da ficha avaliativa da Instituição Campo, 

do relatório de estágio e da avaliação do acompanhamento da professora e das tutoras. 

SEÇÃO I 

DA COORDENAÇÃO 

Art 13 - Definida a Coordenação do Estágio Supervisionado em Pedagogia, o docente 

indicado e nomeado deverá organizar, acompanhar, controlar e dirimir dúvidas acerca do 

desenvolvimento da atividade. São atribuições do Coordenador do Estágio Supervisionado 

em Pedagogia: 

a) Executar a política de estágios em consonância com as normas acadêmicas da 

Faculdade Itop; 

b)  Promover reunião com os professores supervisores (orientadores), com os tutores 

presenciais e a distância e estagiários, quando se fizer necessário; 

c) Indicar o professor supervisor (orientador) para cada aluno inscrito no Estágio 

Supervisionado em Pedagogia; 

d) Encaminhar ao Colegiado do Curso de Licencitura em Pedagogia o seu relatório 

referente às atividades do Estágio Supervisionado em cada período letivo, bem como os 

trabalhos finais dos estagiários; 

e) Redigir e baixar normas complementares a este regulamento de Estágio Supervisionado 

em Pedagogia submetendo-os à aprovação do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
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Pedagogia; 

f) Fornecer informações sobre o Estágio Supervisionado em Pedagogia aos professores, 

tutores e alunos; 

g) Realizar visitas nas Instituições campo de estágio para contato, se necessário; 

h) Promover e manter atualizado o cadastro das Instituições Cedente de Estágio 

Supervisionado em Pedagogia; 

i) Definir o Cronograma anual das atividades do Estágio Supervisionado em Pedagogia, 

bem como fazer as devidas correções no mesmo, quando necessário, sempre divulgando-as; 

j) Definir os modelos de documentos e relatórios a serem preenchidos pelos estagiários e 

professores supervisores e entregues à Coordenação de Estágio; 

k) Acompanhar e supervisionar todas as atividades do Estágio Supervisionado em 

Pedagogia mediante análise dos documentos de acompanhamento do professor supervisor 

(orientador) e tutores; 

l) Definir, exigir, recolher e arquivar todo e qualquer documento relacionado ao  

desenvolvimento do Estágio Supervisionado em Pedagogia; 

m) Encaminhar ao Colegiado do Curso de Licencitura em Pedagogia por meio do 

Coordenador de curso todo e qualquer recurso impetrado pelo estagiário, bem como 

solicitações efetuadas pelo estagiário ou pelo professor supervisor não previstas neste 

regimento; 

n) Zelar pelo fiel cumprimento deste regimento. 

 

SEÇÃO II 

DOS PROFESSORES SUPERVISORES DE ESTÁGIO E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 15 Caberá ao Professor Supervisor de Estágio:  

I - Definir a forma de realização do estágio, respeitando-se a carga horária prevista.  

II - Elaborar a proposta de estágio seguindo o plano de atividades proposto pela COES e 

encaminhar para a respectiva aprovação.  

III - Estabelecer os critérios da distribuição dos estagiários no campo de estágio.  

IV - Acompanhar sistematicamente as atividades de estágio através da orientação ao 

estudante, visitas, reuniões e encontros com os envolvidos.  

V - Orientar sobre a forma de registro das atividades de estágio através de relatório, a ser 

encaminhado pelo estudante dentro dos prazos estabelecidos.  
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VI - Encaminhar para professora supervisora o registro das atividades de estágio 

desenvolvidas sob sua supervisão, devidamente documentado. 

Art 14 - A supervisão da atividade acadêmica curricular de Estágio Supervisionado em 

Pedagogia é responsável pela orientação, análise e acompanhamento do desenvolvimento e 

confecção do relatório, sendo que essa responsabilidade encampa a orientação científica e 

metodológica para a respectiva construção do relatório final de Estágio Supervisionado. 

§ Primeiro - O professor supervisor (orientador) deverá, impreterivelmente, manter 

atualizado, organizado e disponibilizado toda e qualquer documentação que esteja 

relacionada com a respectiva disciplina curricular, bem como os relatórios, formulários, 

portarias e comunicados. São atribuições específicas do Professor supervisor 

(orientador) de Estágio Supervisionado em Pedagogia: 

a) Manter atualizado todos os documentos comprobatórios das orientações, 

recomendações e reuniões com os supervisionados, bem como quaisquer 

outros documentos relevantes; 

b) Acompanhar o desenvolvimento do Estágio Supervisionado em Pedagogia, durante todo o 

ano letivo, em termos de coerência lógica, relevância social e científica, metodologia e 

fontes de pesquisa de acordo com o tema escolhido; 

c) Entregar ao Coordenador de Estágio Supervisionado em Pedagogia, quando solicitado, 

os documentos relativos às orientações efetuadas com os alunos sob sua supervisão; 

d) Orientar os alunos nas questões relacionadas ao conteúdo, forma, sequência, citações 

bibliográficas, normas de apresentação, seguindo as diretrizes traçadas pela Coordenação 

de Estágio Supervisionado em Pedagogia; 

e) Atender cada aluno conforme carga horária estabelecida nas normas 

emanadas pelo Conselho Superior da Faculdade Itop, seguindo agendamento 

prévio. 

 

SEÇÃO III 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 16 O acompanhamento das atividades realizadas pelo estudante estagiário será de 

responsabilidade do Professor formador e tutor que procederá à supervisão das mesmas no 

horário destinado à orientação de estágio no curso.  
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Parágrafo Único - O acompanhamento do estágio será realizado durante o semestre letivo, 

sendo que cada Professor formador deverá definir os mecanismos de supervisão e manter 

registros próprios de controle e participação dos estudantes estagiários nessa atividade.  

Art. 17 Na avaliação será considerada frequência de 100% e aproveitamento conforme 

estabelecido nos Anexos deste regulamento.  

Art. 18 O resultado final da avaliação do estágio será registrado com os termos ―aprovado‖ e 

―reprovado‖ com anuência do professor formador O docente indicado e nomeado para 

supervisão do Estágio Supervisionado em Pedagogia é responsável pela avaliação dos 

estagiários sob sua supervisão, devendo atribuir-lhes duas notas em relação às atribuições 

repassadas ao estagiário nos termos da Faculdade Itop e computar também as ausências nas 

orientações. Para composição da nota do aluno recomenda-se a utilização dos seguintes itens 

de avaliação: 

a) Avaliação do desempenho do estagiário; 

b) Cumprimento das normas deste regimento; 

c) Cumprimento das orientações feitas pelo professor orientador; 

d) Avaliação do desenvolvimento do assunto; 

e) Avaliação sobre o desenvolvimento das habilidades e atitudes; 

f) Avaliação sobre o aperfeiçoamento do conhecimento. 

 

§ Primeiro - Para o cumprimento dos procedimentos de avaliação, o professor responsável 

deve considerar a manutenção da qualidade técnica e educacional de todo o processo, levando 

em consideração os aspectos qualitativos e quantitativos. 

§ Segundo - Para aprovação no Estágio Supervisionado em Pedagogia o estagiário deverá 

obter uma média mínima de sete (7,0) pontos ao final do estágio, de um máximo de dez (10) 

pontos possíveis. 

§ Terceiro - Para a atividade de Estágio Supervisionado em Pedagogia não é prevista 

avaliação final em forma de provas escritas.  

§ Quarto - Somente será aprovado o estagiário que concomitantemente satisfizer às seguintes 

exigências: 

a) Obtiver média final superior a sete pontos, conforme Regimento Geral da Faculdade 

Itop; 

b) Obtiver frequência mínima de 75% nas orientações, conforme Regimento Geral da 

Faculdade Itop; 

c) Estiver em dia com a Coordenação de Estágios e com o Professor Supervisor e 
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tutores em relação aos documentos requeridos; 

d) Tiver cumprido a carga horária mínima de que trata o artigo 7
o
, parágrafos 1

o
, 2

o,,
 3

o
 e 4º 

e artigo 17º conforme diretrizes curriculares do curso de Pedagogia da Faculdade Itop. 

 

Art 16 - A composição da nota final do aluno – 7º. módulo -  será efetuada conforme 

ficha avaliativa anexa 

TÍTULO V 

DA ESTRUTURAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 

SEÇÃO I 

Dos DIREITOS 

 

Art 17° - Aos estagiários, além dos direitos previstos no Regimento da Faculdade Itop, e da 

legislação em vigor, têm a título de direitos os seguintes itens: 

a) Ter um professor supervisor (orientador) e tutores is pela orientação e supervisão de 

todos os trabalhos desenvolvidos durante a execução do Estágio Supervisionado; 

b) Ter acesso a laboratórios de informática, para digitação, confecção e elaboração dos 

relatórios, desde que haja disponibilidade. Porém, reservado o direito à Instituição 

Educacional de não promover a impressão desses relatórios; 

c) Ter acesso à Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia e à Coordenação de 

Estágio Supervisionado em Pedagogia para buscar orientação, solução de impasses e tirar 

dúvidas gerais; 

d) Ser previamente informado sobre o Regulamento do Estágio Supervisionado em 

Pedagogia do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Itop; 

e) Ter acesso a todos os editais, normativas e instruções relativas ao Estágio Supervisionado 

em Pedagogia emanadas das Coordenações de Estágio Supervisionado ou de Curso; 

f) Ter acesso, dentro das normas institucionais, a materiais de consulta como livros, 

revistas, periódicos e demais materiais, ficando responsávelpela conservação dos mesmos e 

sujeito às penalidades previstas; 

g) Obter do professor Supervisor (orientador) e dos tutores orientação ao longo de 

cada semestre letivo, seja presencialmente ou online. 

 

SEÇÃO II 

Dos DEVERES 

Art 18° - Aos estagiários, além dos deveres previstos no Regimento da Faculdade Itop, e da 

legislação em vigor, têm a título de deveres os seguintes itens: 

a) Cumprir este Regimento; 
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b) Acolher as orientações educacionais, científicas, técnicas e profissionais que venham 

agregar novos conhecimentos, habilidades e atitudes na confecção do relatório final de 

Estágio Supervisionado; 

c) Apresentar ao Supervisor de estágio as atividades educacionais propostas dentro dos 

prazos previstos; 

d) Reportar-se ao professor Coordenador do Estágio Supervisionado em Pedagogia quando 

assim for requisitado, para fins de esclarecimentos e apresentação de informações ou dados; 

e) Após o Coordenador de Estágios tiver contato prévio com o professor supervisor e 

tutoresponderará sobre a situação exposta; 

f) Cumprir rigorosamente o calendário estabelecido pela Coordenação do Estágio 

Supervisionado em Pedagogia e pelo Professor Supervisor (orientador) e tutores; 

g) Empenhar-se na busca de conhecimento e assessoramento necessários ao  desempenho das 

atividades do Estágio Supervisionado em Pedagogia; 

h) Manter contatos periódicos com o professor Supervisor e tutores para orientação;  

i) Requerer por escrito, via protocolo de requerimento, na Secretaria da Faculdade Itop, para 

apreciação do colegiado, devidamente vistado pelo professor Supervisor, o seguinte: 

1) prorrogação de prazos do Estágio supervisionado em Pedagogia; 

2) cancelamento de sua inscrição no Estágio Supervisionado em Pedagogia; 

3) outros assuntos de seu interesse relativos ao Estágio Supervisionado em Pedagogia. 

j) Protocolar na Secretaria da Faculdade Itop os relatórios finais de estágio e todos os demais 

documentos solicitados conforme cronograma estabelecido. 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 19° - Os alunos matriculados e que seguem a matriz curricular de quatro anos, deverão 

desenvolver toda a carga horária prevista, no mínimo 400 (trezentas horas) horas, em quatro 

etapas respeitando a seguinte distribuição de horas: 96 horas aulas através da tutoria e 

professora; 174 horas de atividades desenvolvidas na escola ou outra instituição; 30 horas de 

atividades de pesquisa, digitação, redação de textos e outras atividades necessárias à 

conclusão do estágio. 

Art 20º - Os professores orientadores e tutores disponibilizarão aos orientados os horários que 

estarão disponíveis em aula presencial ou em campo para orientação. 



 

 

146 

§ Segundo - É obrigação do estagiário comparecer às orientações nos horários marcados 

com o professor orientador, sendo responsável por disponibilizar o tempo necessário para 

comparecer às reuniões de orientação. 

Art 21° - É prerrogativa da Coordenação de estágio oferecer ou não vagas em determinada 

instituições independente da vontade ou prévia inscrição dos estagiários, devendo 

considerar somente a disponibilidade da instituição cedente do estágio em receber e 

orientar o estagiário. 

Art 22° - Os casos de plágio comprovados nos relatórios serão apresentados ao Colegiado 

do Curso de Licenciatura em Pedagogia e o estagiário responsável pelo mesmo será 

reprovado no estágio no semestre letivo corrente, devendo voltar a cursá-lo no semestre 

letivo subsequente. 

§ Único - Em caso de plágio, a responsabilidade pelo mesmo é total e exclusiva do 

estagiário, não podendo ser responsabilizados a Instituição e o Professor Orientador. 

Art. 23° - Os casos omissos nesse regimento deverão ser resolvidos pelo Colegiado do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, conjuntamente com a Direção Acadêmica da Faculdade 

ITOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


