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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) representa mais que a oferta cursos 

de Graduação, mas, uma resposta à comunidade catarinense no sentido de suprir 

uma necessidade social, implantando cursos gratuitos e 

uma alternativa efetivamente diferenciada, pela sua concepção e o 

comprometimento com as reais necessidades sociais, econômicas e culturais da 

Região e do Estado de Santa Catarina. 

A Faculdade Municipal de Palhoça é entidade 

pública indireta do Município de Palhoça, tendo personalidade jurídica de direito 

público, tendo como mantenedora a Prefeitura Municipal de Palhoça. A instituição foi 

criada pela Lei Municipal nº 4.279 de 15 de maio de 2005 e se

primeira Faculdade Municipal pública e gratuita do Brasil. 

Atualmente, oferta cursos de Graduação em Pedagogia, Administração e 

Tecnólogo em Gestão de Turismo, e se encontra em processo de autorização o 

curso de Tecnólogo Análise e Desen

os seguintes cursos de Pós

Infância; Gestão Escolar; Psicopedagogia Institucional; Responsabilidade Social e 

Gestão De Projetos; Gestão Pública; Gestão de Pes

 

A Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) representa mais que a oferta cursos 

de Graduação, mas, uma resposta à comunidade catarinense no sentido de suprir 

uma necessidade social, implantando cursos gratuitos e de qualidade valendo

uma alternativa efetivamente diferenciada, pela sua concepção e o 

comprometimento com as reais necessidades sociais, econômicas e culturais da 

Região e do Estado de Santa Catarina.  

A Faculdade Municipal de Palhoça é entidade integrante da administração 

pública indireta do Município de Palhoça, tendo personalidade jurídica de direito 

público, tendo como mantenedora a Prefeitura Municipal de Palhoça. A instituição foi 

criada pela Lei Municipal nº 4.279 de 15 de maio de 2005 e se

primeira Faculdade Municipal pública e gratuita do Brasil.  

Atualmente, oferta cursos de Graduação em Pedagogia, Administração e 

Tecnólogo em Gestão de Turismo, e se encontra em processo de autorização o 

curso de Tecnólogo Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A FMP também oferta 

os seguintes cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: Educação Infantil e docência na 

Infância; Gestão Escolar; Psicopedagogia Institucional; Responsabilidade Social e 

Gestão De Projetos; Gestão Pública; Gestão de Pessoas; Gestão Empresarial; 
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A Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) representa mais que a oferta cursos 

de Graduação, mas, uma resposta à comunidade catarinense no sentido de suprir 

de qualidade valendo-se de 

uma alternativa efetivamente diferenciada, pela sua concepção e o 

comprometimento com as reais necessidades sociais, econômicas e culturais da 

integrante da administração 

pública indireta do Município de Palhoça, tendo personalidade jurídica de direito 

público, tendo como mantenedora a Prefeitura Municipal de Palhoça. A instituição foi 

criada pela Lei Municipal nº 4.279 de 15 de maio de 2005 e se orgulha de ser a 

Atualmente, oferta cursos de Graduação em Pedagogia, Administração e 

Tecnólogo em Gestão de Turismo, e se encontra em processo de autorização o 

volvimento de Sistemas. A FMP também oferta 

Graduação Lato Sensu: Educação Infantil e docência na 

Infância; Gestão Escolar; Psicopedagogia Institucional; Responsabilidade Social e 

soas; Gestão Empresarial; 



Didática e Interdisciplinaridade; Gestão e Docência na Educação Integral; 

Alfabetização e Letramento; Educação Infantil e Planejamento e Gestão de Eventos. 

Assim, a FMP implantou em Palhoça/SC cursos de Administração, Turismo e 

Pedagogia com diferenciais voltados ao contexto social cada vez mais dinâmico e 

exigente no que se refere à qualidade de ensino e sólida formação profissional, 

fundamentada no conhecimento técnico, mas, sobretudo humanizador, visando o 

comprometimento com a

inovadora. 

A FMP objetiva a formação de profissionais capazes e habilitados a 

interpretar as multifacetadas das implicações de natureza econômica, social, 

cultural, política e ambiental. A inovação, o com

social são mecanismos que viabilizam e consolidam a qualidade de ensino, como 

ações direcionadas à extensão, atividades complementares e pesquisas atreladas 

às áreas de concentração, envolvendo, a articulação entre as mais d

do saber, tendo em vista que a interdisciplinaridade como eixo pedagógico do curso. 

Para lograr êxito nessa caminhada, e enfrentar os cenários socioeconômicos 

e políticos de um mundo globalizado, faz

conhecimento. Tendo claro que o planejamento marca a intencionalidade da ação 

pedagógica e é fundamental para a sobrevivência de um projeto, antecipando 

ações, minimizando riscos e amenizando as dificuldades. 

Neste momento, a ferramenta utilizada para organiz

planejamento é o Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia.

desenvolvido a partir de um amplo processo de discussão coletiva com o corpo 

docente e comunidade acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça estruturado 

com base na legislação atual, no estudo detalhado de todos os aspectos e fatores 

que influenciam os objetivos propostos de modo a nortear e fundamentar o curso.

 

 

 

Didática e Interdisciplinaridade; Gestão e Docência na Educação Integral; 

Alfabetização e Letramento; Educação Infantil e Planejamento e Gestão de Eventos. 

Assim, a FMP implantou em Palhoça/SC cursos de Administração, Turismo e 

edagogia com diferenciais voltados ao contexto social cada vez mais dinâmico e 

exigente no que se refere à qualidade de ensino e sólida formação profissional, 

fundamentada no conhecimento técnico, mas, sobretudo humanizador, visando o 

comprometimento com a sociedade e a permanente contribuição profissional 

A FMP objetiva a formação de profissionais capazes e habilitados a 

interpretar as multifacetadas das implicações de natureza econômica, social, 

cultural, política e ambiental. A inovação, o comprometimento e responsabilidade 

social são mecanismos que viabilizam e consolidam a qualidade de ensino, como 

ações direcionadas à extensão, atividades complementares e pesquisas atreladas 

às áreas de concentração, envolvendo, a articulação entre as mais d

do saber, tendo em vista que a interdisciplinaridade como eixo pedagógico do curso. 

Para lograr êxito nessa caminhada, e enfrentar os cenários socioeconômicos 

e políticos de um mundo globalizado, faz-se necessário preparo, habilidade e 

ecimento. Tendo claro que o planejamento marca a intencionalidade da ação 

pedagógica e é fundamental para a sobrevivência de um projeto, antecipando 

ações, minimizando riscos e amenizando as dificuldades.  

Neste momento, a ferramenta utilizada para organiz

planejamento é o Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia.

desenvolvido a partir de um amplo processo de discussão coletiva com o corpo 

docente e comunidade acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça estruturado 

a legislação atual, no estudo detalhado de todos os aspectos e fatores 

que influenciam os objetivos propostos de modo a nortear e fundamentar o curso.
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Didática e Interdisciplinaridade; Gestão e Docência na Educação Integral; 

Alfabetização e Letramento; Educação Infantil e Planejamento e Gestão de Eventos.  

Assim, a FMP implantou em Palhoça/SC cursos de Administração, Turismo e 

edagogia com diferenciais voltados ao contexto social cada vez mais dinâmico e 

exigente no que se refere à qualidade de ensino e sólida formação profissional, 

fundamentada no conhecimento técnico, mas, sobretudo humanizador, visando o 

sociedade e a permanente contribuição profissional 

A FMP objetiva a formação de profissionais capazes e habilitados a 

interpretar as multifacetadas das implicações de natureza econômica, social, 

prometimento e responsabilidade 

social são mecanismos que viabilizam e consolidam a qualidade de ensino, como 

ações direcionadas à extensão, atividades complementares e pesquisas atreladas 

às áreas de concentração, envolvendo, a articulação entre as mais diversas áreas 

do saber, tendo em vista que a interdisciplinaridade como eixo pedagógico do curso.  

Para lograr êxito nessa caminhada, e enfrentar os cenários socioeconômicos 

se necessário preparo, habilidade e 

ecimento. Tendo claro que o planejamento marca a intencionalidade da ação 

pedagógica e é fundamental para a sobrevivência de um projeto, antecipando 

Neste momento, a ferramenta utilizada para organizar o processo de 

planejamento é o Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia. Documento este, 

desenvolvido a partir de um amplo processo de discussão coletiva com o corpo 

docente e comunidade acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça estruturado 

a legislação atual, no estudo detalhado de todos os aspectos e fatores 

que influenciam os objetivos propostos de modo a nortear e fundamentar o curso. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça é uma Instituição de Ensino superior 

pública, com limite territorial de atuação circunscrito ao município de Palhoça, no 

Estado de Santa Catarina, mantida pela Prefeitura Municipal de Palhoça. 

 

a) Localização 

 

Faculdade Municipal de Palhoça 

Rua: João Pereira dos Santos, 305 - Ponte do Imaruim, Palhoça – SC, CEP: 88130-

470 

Telefone: (48) 33410616 – Fax: 33421833 

fmp@palhoca.sc.gov.br 

 

b) Razão Social 
 

Faculdade Municipal de Palhoça 

CNPJ: 07933452/0001-75 

Rua: João Pereira dos Santos, 305 - Ponte do Imaruim, Palhoça - SC     

CEP: 88130-470 

 

c) Registro em Cartório - Lei Municipal nº 2.182 de 25 de outubro de 2005. 

Renovação de Credenciamento: Resolução nº 071 CEE. Parecer nº 364 de 10 de 

dezembro de 2013. Reconhecimento Resolução n° 229/2013/CCEE. Decreto nº 

2.125 de 03 de abril de 2014. D.O.U nº 19.792. 

 

d) Atos Autorizativos e Base Legal da Faculdade Municipal de Palhoça 
 



A Faculdade Municipal de Palhoça foi criada pela Lei Municipal nº 2.182, de 

25 de outubro de 2005. É uma autarquia de Ensino Superior vinculada ao Gabinete 

do Prefeito. Tem sede própria, localizada à Rua João Pereira dos Santos, 305 

Ponte do Imaruim – Palhoça/SC. CEP: 88130

O Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça foram 

elaborados de acordo com as exigências da LDB 

Educação Nacional, sendo aprovados pelos Decretos 188/2005 e 1168/201

1489/2013, respectivamente. A base legal se constitui dos seguintes documentos:

● Lei n° 10.861 de 14 de abril 2004, Sistema de Avaliação da Educação Superior 

SINAES. 

● Decreto n° 5773 09/05/2006, Regulamentar, Supervisionar e Avaliar IES.

● Lei Municipal nº 2.182, de outubro de 2005 

Palhoça. 

● Decreto nº 186/2005 –

● Decreto nº 188/2005 –

Palhoça. 

● Decreto nº 1489/2013 

Palhoça. 

● Lei Complementar nº 149/2013 

Municipal de Palhoça;

● Lei complementar nº 097/2010 

Público Municipal; 

● Lei complementar nº 096/2010 

Palhoça; 

● Credenciamento da Faculdade Municipal de Palhoça e autorização dos Cursos 

de Graduação em Administração e Pedagogia, com base na Resolução nº 016 e 

no Parecer nº 056 aprovado em 0

● Decreto nº 394 de 05/07/2006 

Palhoça. 

● Renovação de Credenciamento por meio de Avaliação Institucional Externa da 

Faculdade Municipal de Palhoça, com base na Resolução nº 071, Parecer nº 257 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça foi criada pela Lei Municipal nº 2.182, de 

25 de outubro de 2005. É uma autarquia de Ensino Superior vinculada ao Gabinete 

do Prefeito. Tem sede própria, localizada à Rua João Pereira dos Santos, 305 

Palhoça/SC. CEP: 88130-475. 

O Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça foram 

elaborados de acordo com as exigências da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, sendo aprovados pelos Decretos 188/2005 e 1168/201

1489/2013, respectivamente. A base legal se constitui dos seguintes documentos:

Lei n° 10.861 de 14 de abril 2004, Sistema de Avaliação da Educação Superior 

Decreto n° 5773 09/05/2006, Regulamentar, Supervisionar e Avaliar IES.

nº 2.182, de outubro de 2005 – Cria a Faculdade Municipal de 

– Aprova o Estatuto da Faculdade Municipal de Palhoça.

– Aprova o Regimento Geral da Faculdade Municipal de 

Decreto nº 1489/2013 – Aprova o Regimento Geral da Faculdade Municipal de 

Lei Complementar nº 149/2013 – Aprova Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Palhoça; 

Lei complementar nº 097/2010 - Aprova Estatuto dos servidores do Magistério 

lementar nº 096/2010 - Aprova Estatuto dos servidores Municipais de 

Credenciamento da Faculdade Municipal de Palhoça e autorização dos Cursos 

de Graduação em Administração e Pedagogia, com base na Resolução nº 016 e 

no Parecer nº 056 aprovado em 04/04/2006. 

Decreto nº 394 de 05/07/2006 – Capacitação Docente da Faculdade Municipal de 

Renovação de Credenciamento por meio de Avaliação Institucional Externa da 

Faculdade Municipal de Palhoça, com base na Resolução nº 071, Parecer nº 257 
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A Faculdade Municipal de Palhoça foi criada pela Lei Municipal nº 2.182, de 

25 de outubro de 2005. É uma autarquia de Ensino Superior vinculada ao Gabinete 

do Prefeito. Tem sede própria, localizada à Rua João Pereira dos Santos, 305 – 

O Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça foram 

Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, sendo aprovados pelos Decretos 188/2005 e 1168/2010 e 

1489/2013, respectivamente. A base legal se constitui dos seguintes documentos: 

Lei n° 10.861 de 14 de abril 2004, Sistema de Avaliação da Educação Superior - 

Decreto n° 5773 09/05/2006, Regulamentar, Supervisionar e Avaliar IES. 

Cria a Faculdade Municipal de 

Aprova o Estatuto da Faculdade Municipal de Palhoça. 

Aprova o Regimento Geral da Faculdade Municipal de 

o Regimento Geral da Faculdade Municipal de 

Aprova Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Aprova Estatuto dos servidores do Magistério 

Aprova Estatuto dos servidores Municipais de 

Credenciamento da Faculdade Municipal de Palhoça e autorização dos Cursos 

de Graduação em Administração e Pedagogia, com base na Resolução nº 016 e 

Capacitação Docente da Faculdade Municipal de 

Renovação de Credenciamento por meio de Avaliação Institucional Externa da 

Faculdade Municipal de Palhoça, com base na Resolução nº 071, Parecer nº 257 
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de 07 de dezembro 2010. 

● Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Administração pelo período de 04 

(quatro) anos, com base na Resolução nº 101, Parecer nº 293 de 07 de 

dezembro de 2010. 

● Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo período de 04 

(quatro) anos, com base na Resolução nº 058, Parecer nº 196 de 28 de setembro 

de 2010. 

● Autorização de Funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Turismo pelo prazo de 03 (três) anos, com base na Resolução nº 210, Parecer 

371 de 11 de dezembro de 2012. 

● Autorização da Oferta de 50 (cinquenta) vagas do Curso de Pós-Graduação lato 

sensu – Responsabilidade Social e Gestão de Projetos, com base na Resolução 

nº 197 e no Parecer nº 353 de 04 de dezembro de 2012. 

● Autorização da Oferta de 50 (cinquenta) vagas do Curso de Pós-Graduação lato 

sensu – Psicopedagogia, com base na Resolução nº 198 e no Parecer nº 354 de 

04 de dezembro de 2012. 

● Autorização da Oferta de 50 (cinquenta) vagas do Curso de Pós-Graduação lato 

sensu – Alfabetização e Letramento, com base na Resolução nº 199 e no 

Parecer nº 355 de 04 de dezembro de 2012. 

● Autorização da Oferta de 50 (cinquenta) vagas do Curso de Pós-Graduação lato 

sensu – Gestão de Pessoas, com base na Resolução nº 200 e no Parecer nº 356 

de 04 de dezembro de 2012. 

● Renovação de Credenciamento por meio de Avaliação Institucional Externa da 

Faculdade Municipal de Palhoça pela Resolução nº 229,  Parecer nº 364 de 10 

de dezembro de 2013. 

● Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo pelo 

prazo de 1 (um) pela Resolução nº 213 no Parecer 248 de 01 de julho de 2014. 

● Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Faculdade Municipal de Palhoça pelo Processo – SED 7987/2014, Parecer nº 

347 de 18 de novembro de 2014. 

● Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo pelo 
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prazo de 1 (um) pela Resolução nº 67 no Parecer nº 126 de 06 de outubro de 

2015. 

● Renovação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo 

prazo de 04 (quatro) anos, com base na Resolução 70, Parecer nº 131 de 20 de 

outubro 2015. 

● Portaria MEC  413, de 11/05/2016 que aprova, em extrato, o Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

● Ampliação da oferta de 50 (cinquenta) vagas para o Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, período matutino por meio do Ofício nº 0073, para uma única turma 

2016/1. 

● Reforma Administrativa de Palhoça Decreto nº 133/2016 de 21/12/2016. 

 

e) Atos Autorizativos e Base Legal do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

 
O Curso de Pedagogia está de acordo com a LDB n. 9.394/1996, Resolução 

CNE/CP Nº 1/2006, Estatuto da FMP e seu Regimento Geral. 

● Lei n. 9.394/1996 que institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 

● Resolução CNE/CP n. 01/2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura 

● Parecer do CNE/CP n. 5/2005 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Pedagogia 
 

● Parecer CNE/CP nº 3/2006, aprovado em 21 de fevereiro de 2006 - Reexame 
do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Pedagogia.   
 

● Resolução CNE/CP n. 01/2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura);   
 

● Resolução nº 058 de 28/09/2010 do Conselho Estadual de Educação de 
Reconhecimento do Curso; 
 

● Parecer nº 060 de 10/05/2011 e Resolução 018 de 10/05/2011 do Conselho 
Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do curso de Pós-
Graduação Latu Sensu em Gestão Escolar; 
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● Parecer CEDES nº 119 de 03/12/2012 do Conselho Estadual de Educação de 

autorização para alteração da Matriz Curricular do Curso de Pós-Graduação 
Latu Sensu em Gestão Escolar; 
 

● Parecer nº 062 de 10/05/2011e a Resolução nº 020 10/05/2011 do Conselho 
Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do Curso de 
Pós-Graduação Latu Sensu em Didática e Interdisciplinaridade. 
 

● Parecer nº 154 de 04/12/2012 e a Resolução nº 198 de 04/12/2012 do 
Conselho Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do 
Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Psicopedagogia. 
 

● Parecer nº 355 de 04/12/2012 e a Resolução nº 199 de 04/12/2012 do 
Conselho Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do 
Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Alfabetização e Letramento. 
 

● Parecer nº 347 de 18/1/2014 do Conselho Estadual de Educação de 
autorização de alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia. 
 

● Parecer nº 131 de 20/10/2015e a Resolução nº 070 de 20/10/2015 do 
Conselho Estadual de Educação de Renovação de Reconhecimento de 
Licenciatura do Curso de Pedagogia. 
 

● Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 
Faculdade Municipal de Palhoça pelo Processo – SED 7987/2014, Parecer nº 
347 de 18 de novembro de 2014.   

 
● Renovação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo 

prazo de 04 (quatro) anos, com base na Resolução 70, Parecer nº 131 de 20 
de outubro 2015.   
 

● Ata de 22/09/2015 do Núcleo Docente Estruturante com aprovação da 
reorganização da carga horária da Matriz Curricular de 2014.1 do curso de 
Pedagogia. 
 

● Ata de 24/09/2015 aprovação da reorganização da carga horária da Matriz 
Curricular de 2014.1 pelo Colegiado do curso da Faculdade Municipal de 
Palhoça. 
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● Parecer nº. 056 de 04 de abril de 2016 do Conselho Estadual de Educação e 
Resolução n. 016 de 04 de abril de 2016 que autoriza a oferta do curso de 
Pedagogia com 50 vagas semestrais.  
 

● Resolução CONFAP nº 010/2016/FMP aprova a Nova Matriz Curricular 
2017.1 do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Municipal de 
Palhoça.  
 
 
 
 
 

f) Missão 
 

Produzir, compartilhar e disseminar conhecimentos por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, promovendo o desenvolvimento humano, intelectual, 

tecnológico e sustentável do Município de Palhoça, de Santa Catarina e do Brasil. 

 

g) Visão 
 

Ser referência em educação Superior municipal de excelência em Santa 

Catarina. 

 

h) Valores 
 
 
● Educação Emancipadora 

● Consciência Ética 

● Inclusão Social  

● Empreendedorismo  

● Respeito à Diversidade 

● Direitos Humanos 

● Responsabilidade Social 

● Sustentabilidade e Cidadania 

 

i) Objetivos 
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  A Faculdade Municipal de Palhoça tem como objetivo: 

  

● Possibilitar o acesso da população da região a um Ensino Superior público, 

gratuito e de qualidade; 

● Estimular a criatividade, a cultura e o desenvolvimento do espírito científico, a 

consciência cidadã, harmonizada com o respeito à dignidade humana e sua 

relação com o meio ambiente; 

● Desenvolver profissionais aptos para a inserção nos mais diversos setores 

profissionais que seus cursos oferecem, contribuindo para o desenvolvimento 

regional e nacional; 

● Estimular a realização de pesquisa, atividades culturais e atividades 

complementares integradas com a comunidade como forma de articular a 

harmonia entre o indivíduo e o meio em que vive; 

● Desenvolver as atividades de ensino de forma contextualizada com a prática 

profissional, por meio da reflexão, análise e solução de estudos de casos e 

outros mecanismos didáticos capazes de desenvolver habilidades e 

competências; 

● Garantir a participação no processo de inclusão social para todos os 

participantes da comunidade acadêmica; 

● Oportunizar o contato dos acadêmicos com profissionais da área por meio de 

atividades de extensão, seminários, congressos e outras atividades 

informativas em âmbito nacional e internacional; 

● Desenvolver uma instituição de ensino superior de qualidade, comprometida 

com a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável e solidário do município de Palhoça - SC; 

● Proporcionar o respeito à pluralidade de pensamento e a diversidade cultural, 

com a garantia de espaços de participação dos diferentes sujeitos social; 

● Garantir que sejam estabelecidos dispositivos de combate às desigualdades 

sociais e regionais, incluindo condições de acesso e permanência no ensino 

superior, especialmente da população mais excluída do município de Palhoça 
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- SC e região; 

● Solidificar a Faculdade Municipal de Palhoça – FMP como instituição de 

Ensino Superior que tem como premissa a valorização e a superação da 

matriz produtiva existente 

 

j) Finalidades 
 

Para atender a missão e os objetivos pautados, a FMP tem como finalidades: 

I. Promover o desenvolvimento da comunidade sociocultural e científica de Palhoça 

de Santa Catarina; 

II. Oportunizar ao educando condições para que participem de forma efetiva no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento de potencialidades;  

III. Desenvolver os valores humanos, com efetiva participação de todos os cidadãos 

na busca do bem comum; 

IV. Promover e manter a pesquisa científica, o desenvolvimento da criatividade e a 

análise crítica da realidade; 

V.  Criar, promover, desenvolver e disseminar a cultura, preservando seus valores 

e facilitando o acesso aos bens comuns; 

VI. Interagir com a sociedade, voltado aos anseios e necessidades da região e da 

temporalidade. 

 

k) Atuação Acadêmica 
 

A Faculdade Municipal de Palhoça – FMP tem como compromisso a busca 

constante de conhecimentos que visem à solução de problemas surgidos das 

aspirações e das necessidades da sociedade. 

Atualmente, a FMP oferta três cursos de Graduação, sendo uma Licenciatura 

- Pedagogia, um Bacharelado na área de Ciências Sociais Aplicadas – 

Administração e um curso Tecnólogo na área de Gestão – Turismo todos já 

reconhecidos e autorizados e cursos de Pós-Graduação lato sensu nas áreas dos 

cursos de Graduação ofertados. 

A partir das atividades de iniciação científica e extensão, a Faculdade 
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Municipal de Palhoça visa ampliar a inter-relação de suas funções com a ação 

comunitária e assim, poder responder às demandas, alguns de seus problemas, 

anseios e necessidades. 

 

 

l) Inserção Regional: 
 
 
 

Palhoça foi fundada em 1793 e elevada a município em abril de 1894 e está 

localizada no Litoral Catarinense, na região da Grande Florianópolis, a 15 km da 

Capital do Estado, possui área de 394,662 km² (0,41% de Santa Catarina),. 

Colonizada inicialmente por portugueses e açorianos, que se fixaram na Enseada de 

Brito, recebeu também diversas levas de imigrantes alemães, italianos e africanos.  

A partir dos anos 1970, quando 69% da população ainda moravam no campo e o 

município dependia da produção primária, a cidade passou a se desenvolver e 

transformou-se num importante polo comercial e industrial. Porém, preservando suas 

tradições e folclore, em manifestações como o Boi-de-Mamão, a dança do Pau-de-

Fitas, o Terno de Reis e o Pão-por-Deus. 

 No decorrer desta seção são apresentados dados populacionais de Palhoça, 

com recortes para a evolução populacional, taxa média de crescimento,densidade 

demográfica e sua distribuição segundo gênero, localização e faixa etária. 

De acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população da cidade é composta com estimativa da população 

de 161.395 habitantes (IBGE, 2016)1, sendo o 9º município mais populosos de Santa 

Catarina. 

 

                                                 
1
 Estimativa disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=421190> Acesso em 26 de 

março de 2017. 



Gráfico 1: Evolução Populacional do Município de Palhoça

Fonte: IBGE (2016)2. 

 

 

O comparativo dos dados do Censo Demográfico de 2000 e 2010 do IBGE, 

conforme Gráfico 1, demonstram que Palhoça tem apresentado nos últimos 10 anos 

uma taxa significativa de crescimento populacional que gira em torno de 2,7% ao 

ano. 

Baseado no censo populacional IBGE 2010, Palhoça possui uma densidade 

demográfica de 347,56 hab/km².

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos da 

Contagem populacional 2010 aponta que, no município, os homens representam 

50,1% da população e as mulheres, 49,9%). 

apresentam dados populacionais segundo sexo e situação do domicílio no 

município:  

                                                
2Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=421190&search=santa
catarina|palhoca|infogr%E1ficos:
25 de março de 2017. 
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Baseado no censo populacional IBGE 2010, Palhoça possui uma densidade 

demográfica de 347,56 hab/km². 

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos da 

Contagem populacional 2010 aponta que, no município, os homens representam 

50,1% da população e as mulheres, 49,9%). A Tabela e o Gráfico a seguir 

apresentam dados populacionais segundo sexo e situação do domicílio no 

         

http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=421190&search=santa
catarina|palhoca|infogr%E1ficos:-evolu%E7%E3o-populacional-e-pir%E2mide
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conforme Gráfico 1, demonstram que Palhoça tem apresentado nos últimos 10 anos 

taxa significativa de crescimento populacional que gira em torno de 2,7% ao 

Baseado no censo populacional IBGE 2010, Palhoça possui uma densidade 

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos da 

Contagem populacional 2010 aponta que, no município, os homens representam 

A Tabela e o Gráfico a seguir 

apresentam dados populacionais segundo sexo e situação do domicílio no 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=421190&search=santa-
ide-et%E1ria> Acesso em 



 

 
Tabela 1: Pirâmide etária do Município de Palhoça

Fonte:IBGE (2016)3. 
 
Gráfico 2: Pirâmide etária por gênero e região

                                                
3 Disponível em 
<http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=421190&search=santa
catarina|palhoca|infogr%E1ficos:
27 de março de 2017. 

 

Pirâmide etária do Município de Palhoça 

Pirâmide etária por gênero e região 

         

des.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=421190&search=santa
catarina|palhoca|infogr%E1ficos:-evolu%E7%E3o-populacional-e-pir%E2mide
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des.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=421190&search=santa-
pir%E2mide-et%E1ria> Acesso em 
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Fonte: IBGE, 20164. 

 

Diante deste panorama, esta seção apresenta uma visão geral do município 

de Palhoça/SC sobre o ponto de vista de seus aspectos sociais. Sendo assim, foi 

realizado um estudo do desempenho do município nos últimos anos frente à 

evolução de seus indicadores de desenvolvimento humano, suas ações no campo 

da saúde e da educação, e da condição dos domicílios. Por fim, buscou-se levantar 

a presença de instituições integrantes da rede sócio assistencial do município. 

Os dados apurados, estudados e apresentados acerca do desempenho do 

município nos últimos anos frente à evolução de seus indicadores de 

desenvolvimento humano, suas ações no campo da saúde e da educação e da 

condição dos domicílios oportunizou que fosse levantada a presença de instituições 

integrantes da rede sócio assistencial do município. 

A caracterização da qualidade de vida do município está pautada em 

indicadores reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) e o Índice de Desenvolvimento Familiar. Em ambos os casos, foram 

avaliados aspectos relacionados à educação, longevidade, emprego e renda, acesso 

ao trabalho, condições habitacionais e outras variáveis que integram alguns dos 

indicadores de desenvolvimento humano mencionados. 

A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de 

publicação destes indicadores, aponta diferenças, sobretudo na classificação do 

município, especialmente quando são estabelecidos comparativos entre os 

indicadores. 

No Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 2010, Palhoça 

alcançou 0757, colocando o município na 79ª posição estadual5. 

 

 

                                                 
4 Disponível em 
<http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=421190&search=santa-
catarina|palhoca|infogr%E1ficos:-evolu%E7%E3o-populacional-e-pir%E2mide-et%E1ria> Acesso em 
27 de março de 2017.  
5 Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=421190&idtema=118> Acesso 
em 27 de março de 2017. 
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Tabela 2: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010)) 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 20136. 

 

Como outros indicadores que abordam a pobreza em diversas perspectivas, o 

IDF varia entre 0 e 1. Quanto melhores as condições da família, mais próximo de 1 

será o seu indicador. A unidade de análise do IDF é a família, e não o indivíduo. No 

entanto, o indicador de cada família se constrói a partir dos dados pessoais de seus 

integrantes. 

Para contemplar as diversas dimensões da pobreza e a forma como elas 

afetam o desenvolvimento dos indivíduos dentro de um núcleo familiar, o IDF foi 

elaborado a partir de seis aspectos: vulnerabilidade; acesso ao conhecimento; 

acesso ao trabalho; disponibilidade de recursos; desenvolvimento infantil e 

condições habitacionais. Compete salientar que o IDF é um índice sintético do nível 

de desenvolvimento das famílias e se restringe à população pobre que foi inscrita no 

Cadastro Único para Programas Sociais (Cad Único) nos municípios, não permitindo 

comparações entre municípios, microrregiões, estados e regiões. Assim, os valores 

do IDF municipal são baseados exclusivamente nos cadastrados, levando em 

consideração as diferenças na forma de coleta dos dados, a abrangência do 

cadastramento e a frequência de atualização das informações. 

De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, o IDF de 

                                                 
6
 Disponível em <https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Macrorregiao%20-

%20Grande%20Florianopolis.pdf>  Acesso em 25 de março de 2017. 



 

27 
 

Palhoça está organizado conforme a Tabela 3: 

 

 

 

 

Tabela 3: Índice de Desenvolvimento Familiar 
 

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 
 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO 
 

Os dados apresentados nesta seção foram coletados do Ministério da 

Educação e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. A organização destas 

informações permite avaliações sobre a evolução de diversos indicadores 

relacionados à educação no município de Palhoça. 

Palhoça tem 28.436 alunos matriculados (não inclusos os alunos do ensino 

superior), sendo este número resultado do balanço do Ministério da Educação 

relativo ao ano de 2007. Na comparação dos dados de 2003, houve um decréscimo 

de 13,2% no número de matrículas no município. 

É oportuno mencionar que na maioria dos municípios brasileiros tem-se 

observado uma redução do número de matrículas. Este fato pode ser, em parte, 

explicado por dois fatores. O primeiro deles está relacionado ao ajuste da 

metodologia de contagem do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira (INEP), que evita a duplicidade da contagem de matrículas, e o segundo e 

está ligado à desaceleração do número de nascimentos, o que segundo o próprio 
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Ministério da Educação exerce um efeito direto sobre o número de matriculados, 

conforme apresentado na tabela a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Número de estudantes Matriculados por nível de ensino 

 
Fonte: INEP - Censo Educacional 20157.  
 
 
 

Os dados extraídos do Ministério da Educação apontam que em 2007 o maior 

contingente de alunos matriculados no município estava relacionado ao ensino 

fundamental e médio, aproximando-se aos índices de nível estadual e nacional. A 

variável de matriculados no Pré-escolar é de 3.016 crianças, distribuídas em 59 

unidades de educação infantil e no Ensino Fundamental este quantitativo passa para 

20.736 em 53 escolas e para o total de 5.493 de estudantes matriculados em 18 

instituições no ensino médio. 

Estes estudantes estão matriculados nos diferentes níveis da educação 

escolar (educação básica e, posteriormente, educação superior). São modalidades 

de ensino, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996): 

                                                 
7
 Disponível em: <http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/educacao.php?codmun=421190&search=santa-

catarina%7Cpalhoca%7Cinfograficos:-escolas-docentes-e-matriculas-por-nivel&lang=_ES> Acesso em 25 de 
março de 2017. 
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Educação de Jovens e Adultos, a Educação Profissional e a Educação Especial, 

esta última ofertada no Município em todos os níveis da educação escolar.  

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribuição dos estudantes por modalidade ensino em Palhoça 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

No período de 2002 a 2006 o número de estabelecimentos de ensino e 

docentes do município, registrou uma alta de respectivamente, 15,6%, e 14,8%, 

conforme demonstram as Tabelas apresentadas. 

 

Tabela 5: O Número de estabelecimentos de ensino segundo a modalidade – Palhoça 

 



 

30 
 

Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Nesta seção é apresentada uma visão geral de Palhoça sob o ponto de vista 

de seu desempenho econômico nos últimos anos. Deste modo, foram estudados 

aspectos como produto interno bruto, balança comercial, valor adicionado fiscal, 

volume de empresas e empregos, renda da população, finanças públicas e 

movimentações realizadas pelo setor primário. Neste capítulo também são 

apresentados levantamentos de setores tradicionais, emergentes e com tendências 

de crescimento e participação na movimentação econômica municipal. 

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de 

Santa Catarina, em 2006 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 93,2 bilhões, 

assegurando ao Estado a manutenção da 7ª posição relativa no ranking nacional. No 

mesmo ano, Palhoça aparece na 19ª posição do ranking estadual, respondendo por 

1,08% da composição do PIB catarinense. 

No comparativo da evolução deste indicador ao longo do período 2002/2006, 

o município apresentou um crescimento acumulado de 105,2%, contra um aumento 

estadual de 67,2%. 

 
Gráfico 4: Evolução acumulada do produto interno bruto a preços correntes, segundo Brasil, Santa 
Catarina e Palhoça no período de 2002/2006. 
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Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

Na avaliação dos setores produtivos de Palhoça a agropecuária contribuiu 

com 1,7%, a indústria com 23,5% e os serviços com 74,8% do PIB municipal.  

 

 

Gráfico 5: Pessoas ocupadas por setor 2007 - 2013 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

O Gráfico 5 e 6 apresentam o crescimento significativo da economia 

palhocense, com maior incidência no ano de 2012 e no setor de prestação de 

serviços. 

 

 
 

Gráfico 6: Composição do Valor Adicionado Bruto de 2006, integrando a administração pública e 
impostos 
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Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Evolução acumulada do Produto Interno Bruto per capita, segundo Brasil, Santa Catarina e 
Palhoça – 2010/2013 

 
Fonte: IBGE, 20108. 

 

Os dados reafirmam que o município de Palhoça, desde 2005, por ações 

administrativas que buscaram a inclusão social, através da geração de emprego e 

de renda, vem crescendo em números.   

 

                                                 
8
 Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/painel/economia.php?codmun=421190> Acesso em 20 de março de 

2017. 
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EMPRESAS E EMPREGOS EM PALHOÇA 

 
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2008 Santa 

Catarina possuía um total de 374.629 empresas, formalmente estabelecidas. Estas 

empresas, tomando como referência o mês de dezembro de 2008, foram 

responsáveis por 1.777.604 empregos com carteira assinada. A caracterização do 

porte empresarial utilizou como critério a classificação por número de funcionários, 

utilizada pelo Sistema SEBRAE. Segundo este critério, as microempresas e 

pequenas empresas representam, respectivamente 94% e 5,1% dos 

estabelecimentos do estado. As microempresas e pequenas empresas juntas 

geraram 892.208 empregos, o equivalente a 50,2% dos postos de trabalho. 

 

Gráfico 8: Número de empresas e empregos formais em Palhoça 

 

 
Fonte: SEBRAE – Santa Catarina em Números: Palhoça, 2010. 

 

 

No período de 2004 a 2008, a taxa média de criação de empresas no 

município foi de 4,8% e a de empregos, 12,7% ao ano. O comparativo da taxa 

acumulada de criação de empresas e empregos no período de 2004 a 2008 é 

apresentado no Gráfico abaixo: 

É notório o crescimento do município de Palhoça, de acordo com os dados 

apresentados. Atualmente o município, conhecido como “cidade dinâmica”, com 

desenvolvimento econômico acelerado, atrai cada vez mais empresas, 
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empreendimentos e serviços, representa importante polo comercial. Mas, desponta 

também como centro regional, tendo em vista sua proximidade com capital do 

Estado de Santa Catarina e, portanto, com grande representatividade pública 

administrativa, como também no turismo com suas belas praias e áreas exuberantes 

de preservação ratificada pelo bairro Cidade Pedra Branca, destaque na América 

Latina pelo urbanismo sustentável, segundo o Jornal Notícias do Dia de 02 de 

dezembro de 2011, bem como o projeto de transporte marítimo integrado com o 

sistema de ônibus, a ser implantado em breve para a melhoria da mobilidade urbana 

e busca da excelência no transporte coletivo, assim viabilizando o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental. 

 Palhoça também tem o edifício Office Green, que conquistou o principal selo 

de garantia de sustentabilidade em edificações e inspirado nos projetos 

arquitetônicos mais inovadores ao redor do mundo. São ações do empreendimento 

a coleta seletiva de resíduos, o coletor de pilhas e baterias, o ar-condicionado 

ecológico, aproveitamento de água de chuva e utilização de tintas a base de água e 

todos os locais acessíveis às pessoas com necessidades especiais. Assim a Cidade 

Sustentável Pedra Branca foi o único projeto da América do Sul selecionado pela 

fundação Bill Clinton para integrar o Programa do Clima Positivo. 

Palhoça propicia também o desenvolvimento no ramo da construção civil, com 

a vinda de grandes empresas como a BPH Pré-Moldados que descreve Palhoça 

como cidade estratégica cortada pela Br 101, Br 282, e próxima à portos e à capital. 

Neste contexto socioeconômico, a Faculdade Municipal de Palhoça busca 

atender às exigências locais, oferecendo benefícios sócio educacional para a 

população na sua área de influência mediante a realização de sua proposta 

institucional.  

Para a criação da Faculdade Municipal de Palhoça foram realizados estudos 

sobre o perfil profissional desejado, buscando assim, a formação de profissionais 

qualificados e compromissados com as expectativas e exigências do mercado 

regional.     

Tendo o empreendedorismo, a ética e a sustentabilidade como principais 

valores norteadores nos cursos oferecidos. Sendo assim, a Instituição tem como 
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finalidade oferecer à comunidade um ensino gratuito e de qualidade dentro de 

padrões educacionais de excelência. Para tanto, conta com professores mestres e 

doutores com alto nível de experiência profissional e docente.  

O desenvolvimento de uma região está diretamente relacionado com as 

políticas educacionais permanentes voltadas para as pessoas, e consequentemente, 

para a capacitação da força de trabalho do seu cidadão. Em consequência, passa a 

ser de suma importância a necessidade de expansão do número de vagas ofertadas 

nos cursos superiores no setor público, com políticas de inclusão social, aumento da 

oferta de cursos diurnos, e promoção de políticas direcionadas e que estabeleçam 

bases mais justas para o ingresso de estudantes oriundos das escolas públicas. No 

Município de Palhoça cerca de mil estudantes terminam o Ensino Médio anualmente. 

No entanto apenas cerca de 5% desses alunos conseguem ingressar em instituições 

de ensino superior pública e gratuita9. 

Situada estrategicamente às margens da BR-101 e da BR-282, o que facilita a 

ligação com os países do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e também com o 

centro do Brasil, Palhoça é hoje o município que mais cresce na Grande 

Florianópolis, e por conta dos constantes investimentos vindos do setor público e 

privado e de sua excelente localização, a cidade tornou-se uma excelente opção 

para residir e trabalhar.  

 
 
m) Histórico da Faculdade Municipal de Palhoça: 
 

A Faculdade Municipal de Palhoça - FMP concebida, com base na Lei nº 

9.394/96, Lei Complementar Estadual nº 170/98 e Resolução 001/2001/CEE/SC, 

pela Lei Municipal nº 2.182, de 25 de outubro de 2005 e inaugurada em 20 de abril 

de 2006. É uma autarquia vinculada ao Gabinete do Prefeito do Município de 

Palhoça, com sede e foro no Município de Palhoça. 

A Lei nº 2.215, de 07 de dezembro de 2005, atendendo orientação do 

Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina transformou-a em 

                                                 
9 Disponível em:  <http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/175772-mec-concede-selo-municipio-
livre-de- analfabetismo-a-palhoca.html>. Acesso em 15 de março de 2017. 
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Autarquia. Surgiu a partir da consciência e responsabilidade social da atual 

administração e por isso destina 90% das suas vagas para alunos oriundos das 

escolas públicas de ensino médio residentes neste município, equalizando as 

oportunidades de ingresso ao ensino superior. 

Portanto, a Faculdade Municipal de Palhoça - FMP está classificada, de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394, de 

23/12/96, e o Decreto da Presidência da República, nº 3.860, de 09/07/01 e a 

Resolução nº 001/2001, do Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa 

Catarina, como Autarquia que oferece Ensino Superior, com tipologia classificada 

como Faculdade, de categoria administrativa pública cujo sistema de ensino é 

municipal. O ensino, em seus cursos regulares de graduação, é gratuito.  Sendo 

regida pelo Decreto nº 1489 / 2013 - Estatuto da Faculdade Municipal de Palhoça. 

A Faculdade Municipal de Palhoça foi criada pela Lei Municipal nº 2.182, de 

25 de outubro de 2005. É uma autarquia de Ensino Superior vinculada ao Gabinete 

do Prefeito. Tem sede própria, localizada à Rua João Pereira dos Santos, 305 – 

Ponte do Imaruim – Palhoça/SC. CEP: 88130-475.  

O Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça foram 

elaborados de acordo com as exigências da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, sendo aprovado pelos Decretos nº 188/2005 e nº 1168/2010, 

respectivamente. 

A Faculdade Municipal de Palhoça apresenta como corpo diretivo no ano de 

2017: 

● Presidente - Profª.  Mestre Mariah Terezinha do Nascimento Pereira; 

● Vice-Presidente - Especialista Profª. Jane Cozer; 

● Direção Administrativa -  Profº Especialista Denis Liberato Delfino; 

● Direção Acadêmica -  Profª. Mestre Vera Regina Lucio; 

● Secretaria Acadêmica -  Profª. Especialista Janaína Sena; 

● Coordenação do Curso de Administração -  Prof. Mestre Fábio Henrique 

Pereira; 

● Coordenação do Curso de Pedagogia - Profª. Mestre Ivanir Maciel; 

● Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo - Profª. 
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Doutora Marinês da Conceição Walkowski; 

● Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social - Profª 

Doutora Juliane Di Paula Queiroz Odinino; 

● Coordenação de Pós-graduação o professor Doutor Rafael Dall’Agnol. 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça conta ainda, com uma competente equipe 

de profissionais, entre eles Professores Especialistas, Mestres e Doutores. 

Atualmente, são oferecidos os cursos: Pedagogia, com curso completo e uma 

turma matutino (em atendimento a uma demanda da prefeitura); Administração 

matutino e noturna e curso Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo matutino 

com uma única turma noturno para o público da Pinheira. 

Em 2016 o número de alunos na pós-graduação matriculados foi de 550. 

Os programas de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social 

apresentaram em 2016-2 um quantitativo de 391alunos regularmente matriculados 

nas diversas atividades. 

Desta forma, a Faculdade Municipal de Palhoça tem 2013 alunos circulantes 

semanalmente. Anualmente são previstas a abertura de 200 vagas por semestre, 

garantindo um ensino gratuito e de qualidade para a população. 

Para os Cursos de Pedagogia matutino e de Gestão do Turismo noturno 

foram autorizadas somente uma única turma, para suprir uma demanda específica 

do município. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 a) Denominação: Licenciatura em Pedagogia nos termos do Parecer CNE/CP n. 

5/2005 e da Resolução CNE/CP n. 01/2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura). 

 

b)  Mantida: Faculdade Municipal de Palhoça – FMP 

 

c) Local de Funcionamento: Sede Pedagógica, R. João Pereira dos Santos – 
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Ponte do Imaruim, Palhoça - SC, 88130-470 

 

d) Justificativa: 

O direito à Educação Superior de qualidade está estabelecido na Constituição 

Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e 

no Plano Nacional de Educação (PNE).Em consonância com as bases legais, a 

Faculdade Municipal de Palhoça busca incentivar a criatividade, a cultura e o 

desenvolvimento do espírito científico, crítico, reflexivo e ético como características 

dos profissionais que pretende formar, bem como, contribuir para a formação da 

consciência e valorização regional; produzir e difundir o conhecimento das 

potencialidades do Município de Palhoça; desenvolver as bases científicas e 

tecnológicas para o melhor aproveitamento e formação dos recursos humanos; e 

construir referencial crítico para o desenvolvimento científico e tecnológico, 

respeitando suas características socioculturais. 

Até o ano de 2006 o município de Palhoça não contava com IES pública e 

gratuita. Diante da necessidade identificada na comunidade palhocense por 

profissionais de educação, como recursos humanos necessários para o atendimento 

em instituições de ensino do município e para as transformações sociais esperadas, 

foi idealizada FMP. 

De acordo com o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (Decênio 

2015-2024)10 

Atualmente, a formação inicial dos professores em Educação infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental se dá pela graduação da Licenciatura em Pedagogia, 

apesar da Lei de Diretrizes e Bases, permitir para esta etapa da educação a 

formação no nível médio, conforme o artigo 62 da LDB Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996: 

 
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 
5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio 

                                                 
10 Disponível em http://www.sed.sc.gov.br/documentos/plano-estadual-de-educacao-sc-452 Acesso 
em 04 de março de 2017. 
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na modalidade normal (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). (LDB, 
1996, Art. 62) 

 

A Secretaria de Ensino Superior do Ministério de Educação – Sesu/MEC, 

após a promulgação da LDB (1996), indicou Diretrizes Curriculares para os cursos de 

graduação em Pedagogia (2006), o que fortaleceu os cursos de Pedagogia, a partir 

de uma proposta de formação de professores com base docente, com articulação da 

teoria e prática, incorporando as funções de professor, de gestor e de pesquisador: 

 
Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: I - o conhecimento 
da escola como organização complexa que tem a função de promover a 
educação para e na cidadania; II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos 
resultados de investigações de interesse da área educacional; III - a 
participação na gestão de processos educativos e na organização e 
funcionamento de sistemas e instituições de ensino (BRASIL, 2006) 

 
O Brasil possui, historicamente, um grande número de concluintes nos 

cursos de Pedagogia, perdendo apenas para o curso de Administração, no ano de 

2012: 

O curso de administração teve a maior quantidade de matrículas (833.042), 
de ingressantes (316.641) e de concluintes (134.027) em 2012. Em seguida, 
vieram direito, com relação a matrículas (737.271) e ingressos (227.770). 
Pedagogia registrou o segundo maior número de concluintes (112.137). 
(INEP, 2012, p. 1). 
 

Aliado a isto, o Censo do Ensino Superior do INEP, mostra que o curso de 

Pedagogia tem a maior procura entre as licenciaturas com “44,5% das matrículas” 

(INEP, 2012, p. 1) e é um dos 9 cursos que detém os maiores números de matrícula 

do país, com 614 mil matrículas (INEP, 2012, p. 1). 

No estado de Santa Catarina, o curso de Pedagogia é oferecido por 63 

Instituições de Ensino Superior em 99 cidades catarinenses, segundo dados do 

Sistema E-mec e o curso de Pedagogia Bilíngue, LIBRAS/Português é ofertado por 

apenas uma IES (E-MEC, 2016, p. 1). 

A cidade de Palhoça possui a oferta de 10 IES com o curso de Pedagogia, 

destas, 8 ofertam a modalidade à distância e apenas 2 ofertam de modo presencial, 

sendo que uma das que possuem autorização para oferta presencial, não está com 

turmas abertas, e assim, apenas a FMP tem a oferta presencial em Palhoça.   

A oferta em massa dos cursos na modalidade EaD é um complicador para a 
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FMP, pois, além de serem pagos, a falsa vantagem em relação ao tempo de 

dedicação reduzido a um dia presencial de um curso EaD, de forma mais aligeirada, 

seduz e ilude os acadêmicos, sendo um dos fatores de concorrência a ser analisado 

na construção deste cenário. Em contrapartida, o fato da FMP ser a única IES em 

Palhoça a ofertar o curso de Pedagogia presencial e gratuito, o que possibilita a 

compreensão do fenômeno educacional em uma perspectiva contextualizada, 

fundamentada e crítica, a qualifica como um diferencial no cenário atual da Educação 

do município, indo ao encontro do indicado na Resolução 02/2015, que diz que a 

formação inicial de profissionais do magistério será ofertada, preferencialmente, de 

forma presencial, com elevado padrão acadêmico, científico e tecnológico e cultural. 

No cenário da legislação educacional vigente emanada pelo MEC, bem 

como alterações efetivas no âmbito dos sistemas educacionais, também está se 

delineando um fator que poderá ser outro complicador para a manutenção da procura 

pelo curso de Pedagogia.  

A Resolução nº02 de 1º de julho 2015 CNE/CES que altera os cursos de 

licenciatura terá um impacto muito forte na organização curricular do curso de 

Pedagogia, ao inserir 400 horas de prática como componente curricular, o que, se de 

um lado melhora, consideravelmente a formação docente com a possibilidade de 

proporcionar ao acadêmico a vivência desde a sua primeira fase, fará com que este, 

necessite dedicar um período para as saídas de campo nas instituições de Educação 

Básica, com seu horário de trabalho normalmente, no período matutino ou 

vespertino. 

 A nova Matriz Curricular 2017.1 do curso de Pedagogia da Faculdade 

Municipal de Palhoça é resultado de um amplo e profícuo processo de debate e 

discussões, envolvendo todos os segmentos do curso, com participação dos 

docentes, coordenação de curso, direção acadêmica e estudantes representantes 

do curso de Pedagogia, das quais, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) ficou 

responsável pela articulação das mesmas. Assim retrata-se o compromisso de todos 

os envolvidos com a necessária reformulação em curso. Neste processo, manteve-

se a coerência entre os princípios de natureza social, política, econômica, cultural, 

assim como o perfil profissional do egresso, estrutura curricular e o contexto 
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educacional. A matriz curricular toma como pressuposto a docência, a iniciação 

científica e a práxis pedagógica como base para a formação do licenciado em 

Pedagogia, atendendo a Resolução nº. 02 de 1º de julho 2015 que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

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

licenciatura) e para a formação continuada. 

 

 

e) Atos Legais do Curso:  

 

O Curso de Pedagogia está de acordo com a LDB n. 9.394/1996, Resolução 

CNE/CP Nº 1/2006, Estatuto da FMP e seu Regimento Geral. 

● Autorização: Credenciamento da Faculdade Municipal de Palhoça e 

autorização dos Cursos de Graduação em Administração e Pedagogia, com 

base na Resolução nº 016 e o Parecer nº 56 aprovado em 04/02/2006; 

● Lei n. 9.394/1996 que institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 

● Resolução CNE/CP n. 01/2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura; 

● Parecer do CNE/CP n. 5/2005 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Pedagogia; 
 

● Parecer CNE/CP nº 3/2006, aprovado em 21 de fevereiro de 2006 - Reexame 
do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Pedagogia; 
 

● Resolução CNE/CP n. 01/2006 (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura);   
 

● Resolução nº 058 de 28/09/2010 do Conselho Estadual de Educação de 
Reconhecimento do Curso; 
 

● Parecer nº 060 de 10/05/2011 e Resolução 018 de 10/05/2011 do Conselho 
Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do curso de Pós-
Graduação Latu Sensu em Gestão Escolar; 
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● Parecer CEDES nº 119 de 03/12/2012 do Conselho Estadual de Educação de 
autorização para alteração da Matriz Curricular do Curso de Pós-Graduação 
Latu Sensu em Gestão Escolar; 
 

● Parecer nº 062 de 10/05/2011e a Resolução nº 020 10/05/2011 do Conselho 
Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do Curso de 
Pós-Graduação Latu Sensu em Didática e Interdisciplinaridade. 
 

● Parecer nº 154 de 04/12/2012 e a Resolução nº 198 de 04/12/2012 do 
Conselho Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do 
Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Psicopedagogia. 
 

● Parecer nº 355 de 04/12/2012 e a Resolução nº 199 de 04/12/2012 do 
Conselho Estadual de Educação de autorização para o funcionamento do 
Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Alfabetização e Letramento. 
 

● Parecer nº 347 de 18/1/2014 do Conselho Estadual de Educação de 
autorização de alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia. 
 

● Parecer nº 131 de 20/10/2015e a Resolução nº 070 de 20/10/2015 do 
Conselho Estadual de Educação de Renovação de Reconhecimento de 
Licenciatura do Curso de Pedagogia. 
 

● Ampliação da oferta de 50 (cinquenta) vagas para o Curso de Licenciatura em 
Pedagogia, período matutino por meio do Ofício nº 0073, para uma única 
turma 2016/1.  
 

● Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 
Faculdade Municipal de Palhoça pelo Processo – SED 7987/2014, Parecer nº 
347 de 18 de novembro de 2014.   

 
● Renovação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia pelo 

prazo de 04 (quatro) anos, com base na Resolução 70, Parecer nº 131 de 20 
de outubro 2015.   
 

● Ata de 22/09/2015 do Núcleo Docente Estruturante com aprovação da nova 
Matriz do curso de Pedagogia. 
 

● Ata de 24/09/2015 aprovação da Nova Matriz Curricular pelo Colegiado do 
curso da Faculdade Municipal de Palhoça. 
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● Parecer nº 347 de 18 de novembro de 2014 do Conselho Estadual de 
Educação que autoriza a alteração da Matriz Curricular do Curso de 
Pedagogia.   
 

● Parecer nº 046 de 11 de abril de 2016 e Resolução nº 009 de 11 de abril de 
2016 que autoriza a oferta de 50 vagas para o Curso de Pedagogia no 
período matutino. 
 

 

h)  Número de vagas autorizadas:  

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia foi criado a partir da Lei Municipal nº 

2.182 de 25 de outubro de 2005.  

Autorizado em 2006 com a oferta de 80 vagas anuais, com a 1ª entrada 

contemplando 40 vagas no primeiro semestre e a 2ª entrada, também, com 40 

vagas no segundo semestre, ambas no período noturno. 

O Credenciamento da Faculdade Municipal de Palhoça e autorização dos 

Cursos de Graduação em Administração e Pedagogia se deu com base na 

Resolução nº 016 e no Parecer nº 056 aprovado em 04/04/2006. 

 A Renovação de Credenciamento foi concedida a partir do Parecer nº 364 de 

10 de dezembro de 2013 e Resolução nº 071 CEE. Seu Reconhecimento pela 

Resolução n° 229/2013/CCEE. Decreto nº 2.125 de 03 de abril de 2014. D.O.U nº 

19.792. 

Atualmente o total de Vagas Anuais é de 100 vagas, sendo permitida a 

matrícula de até 50 acadêmicos por semestre letivo. 

Em 2016, foi solicitada e autorizada a ampliação da oferta de 50 vagas, 

conforme Parecer nº. 056 de 04 de abril de 2016 do Conselho Estadual de 

Educação e Resolução n. 016 de 04 de abril de 2016 que autoriza a oferta do curso 

de Pedagogia com 50 vagas semestrais. Atualmente (2017.1) esta turma frequenta a 

3ª fase do Curso de Pedagogia da FMP no período matutino. 

 

i) Conceito de Curso: O curso de Licenciatura de Pedagogia teve avaliação in loco 

em 2015 e teve Conceito Geral atribuído pela Comissão Avaliadora de 4,04, sendo 
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que os conceitos atribuídos nas respectivas dimensões foram: 

● Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica: 4,19 

● Dimensão 2: Corpo Docente: 4,25 

● Dimensão 3: Infraestrutura: 3,64 

 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avaliou o rendimento 

dos concluintes dos cursos de graduação em Pedagogia da FMP no ano de 2013 

atribuindo nota 3,0 (três)11. 

 

j) Turnos de Funcionamento: 

 

Noturno: 18h50min às 20h20min e de 20h30min as 22h. 

 

Matutino: 8h às 9h20min e 9h30min às 11h10min12.  
 
 

k)  Carga Horária do Curso:  

 

Tabela 6: Quadro de Carga Horária total do curso de Pedagogia 

Matriz Curricular 2014.1  Matriz Curricular 2017.1  

3.401 horas 3.341 Horas 

  

 

l) Prazo mínimo para Integralização do Curso: 4 (quatro anos).  

 

m) Prazo máximo de Integralização do Curso: 7 (sete anos). 

 

n) Identificação da Coordenadora do Curso: Prof. MSc. Ivanir Maciel 

 

                                                 
11

 Consulta no Portal do MEC, disponível em <http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhes-
curso/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTcwNg==/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/NDM=
> Acesso em 30/03/2017. 
12Conforme Parecer nº. 056 de 04 de abril de 2016 do Conselho Estadual de Educação e Resolução 
n. 016 de 04 de abril de 2016 que autoriza a oferta do curso de Pedagogia com 50 vagas semestrais. 
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o) Perfil da Coordenadora do Curso: Graduação em Pedagogia, Fundação 

Universidade Regional de Blumenau (FURB -1998) e Mestrado em Psicologia, 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC - 2009). Possui Especialização (Latu 

Senso) em Educação:  leitura, letramento e  literatura Fundação  Educacional   

Hansa  Hammonia,  (FEHH – 2005) e Especialização (Latu Senso) em Educação  

Infantil   e  Séries  Iniciais  do  Ensino  Fund.  Universidade da Região  de  Joinville 

(UNIVILLE – 2002).   

 

p) Experiência Profissional da Coordenadora do Curso: 

 

Tem experiência na área de Educação com ênfase com ênfase em Métodos e 

Técnicas de Ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: Formação de 

educadores; Alfabetização e Letramento; Literatura infantil, constituição do leitor e 

processos de criação; Educação e infância: 

● Coordenadora do Curso de Pedagogia da FMP/SC (2015/Atual). 

● Professora formadora para professores da rede municipal de Palhoça e 

Biguaçu (2014/Atual). 

● Professora do Curso de Pedagogia da FMP (2013/Atual). 

● Assistente de pesquisa Fundação Carlos Chagas, FCC, Brasil PROJETO: 

Avaliação e Monitoramento da Rede Municipal de Educação Infantil de 

Florianópolis (2015). 

● Como pesquisador no Grupo de pesquisa PROLINGUAGEM, Universidade do 

Estado de Santa Catarina, UDESC, Brasil (2014/Atual). 

● Professora do Ensino Fundamental – anos inicial em Blumenau, aposentada 
(2014). 

● Professora formadora para professores da rede municipal de Biguaçu 
(2014/2015). 

● Como Professora convidada para ministrar a disciplina Leitura e letramento no 
Núcleo de Pós-Graduação na Faculdade CESUSC (2010). 

● Pesquisadora voluntária no Projeto: C'era una volta um pezzo di legno X Era 

uma vez uma bonequinha de pano, no Programa Institucional de Literatura 

Infantil-Juvenil (2004/2006). 

● Coordenadora do Ensino Fundamental na Secretaria Municipal de Educação 
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de Blumenau/SC (2001- 2004).  

● Docente no curso de Pós-graduação na unidade curricular Educação Infantil e 

Docência na Infância (2015 e 2017). 

● O acesso ao Currículo Lattes poderá ser efetuado pelo site: 

CV: http://lattes.cnpq.br/6266731276793407 

 

q) Regime de Trabalho da Coordenadora do Curso: Integral – 40h, sendo30h 

dedicadas exclusivamente para Coordenação do Curso de Pedagogia. 

 

r) Atribuições do/a Coordenador/a do Curso: 

 

● Analisar os Planos de Ensino propostos pelo docente e verificar se estão em 

consonância, principalmente, com os objetivos, metodologia e concepção de 

avaliação do curso, numa perspectiva de acompanhar o trabalho do docente e 

buscar garantir o alcance do perfil do profissional almejado no projeto do Curso; 

● Atender individualmente aos docentes, discentes com o intuito de compreender as 

dificuldades e/ou necessidade dos mesmos em relação ao processo de ensino-

aprendizagem e propor ações de superação para as situações apresentadas; 

● Promover reunião de planejamento, avaliação e formação continuada envolvendo 

os docentes para dialogar sobre questões pedagógicas, em especial sobre o 

processo de ensino-aprendizagem; 

● Realizar reuniões com os representantes de turmas ou com todos os discentes da 

turma; 

● Promover a Semana Pedagógica e o Seminário de Socialização dos Estágios 

Interdisciplinares; 

● Estimular a realização da Atividade Interdisciplinar entre as unidades curriculares 

das fases; 

● Acompanhar a realização dos Estágios Interdisciplinares nas instituições 

conveniadas promovendo avaliação processual e redimensionadora dos projetos 

e atividades desenvolvidas; 

● Solicitar a providência do pagamento do Seguro Obrigatório para a realização dos 
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Estágios Interdisciplinares à Direção Executiva e Acadêmica; 

● Fomentar a participação de docentes e discentes na elaboração e alteração dos 

documentos organizadores do Curso, como por exemplo, o Projeto Pedagógico 

do Curso, regimento de Estágio Interdisciplinar, entre outros; 

● Analisar e encaminhar os processos de solicitação de transferência externa, 

validações de unidades curriculares, atendimento domiciliar, entre outros. 

 

 

s) Núcleo Docente Estruturante do Curso: 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Pedagogia, de acordo 

com a Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010, é composto por professores do 

curso que possuem como atribuições acadêmicas acompanhar, pensar a proposta 

do curso e elaborar o PPC do curso. O NDE do Curso de Pedagogia tem por objetivo 

discutir, acompanhar e avaliar as atividades e organização do curso de Pedagogia. 

Os membros do NDE reúnem-se bimestralmente durante o ano letivo ou 

extraordinariamente, quando necessário.   

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Pedagogia de acordo 

com a Portaria 02/2016 de 01 de março de 2016 tem como Presidente a 

Coordenadora do Curso Profa. MSc. Ivanir Maciel e como demais integrantes os 

docentes: Profa. Msc. Vera Regina Lúcio, Prof. Dr. Perci de Freitas, Prof. Dra. Maria 

Fernanda Diogo, Prof. Dra. Juliane Di Paula Queirós Odinino, Prof. MSc Horácio 

Dutra Mello e o Prof. Msc Jackson Alexsandro Peres. 

Atualmente, o Núcleo Estruturante Docente do curso de Pedagogia está 

instituído pela Portaria FMP 009/2017 de 08 de março de 2017, composto pelos 

seguintes membros: 

 

 

 

 

Tabela 7: NDE Pedagogia (2017) 
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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

Docente Titulação  
Forma de 

Contratação Semestre 

MSc. Ivanir Maciel Mestre Tempo Integral  Desde 2014 

Msc. Vera Regina Lúcio Mestre Tempo Integral  Desde 2011 

Dra. Maria Fernanda 
Diogo Doutor Tempo Integral Desde 2014.2 

Dra. Juliane Di Paula 
Queirós Odinino 

Doutor Tempo Integral  Desde 2014 

Msc. Jackson Alexsandro 
Peres Mestre Tempo Integral Desde 2014 

Dr. Gregori Michel 
Czizeweski Doutor Tempo parcial Desde 2017 

Dra. Mirian Adriana 
Branco  

Doutor Tempo Integral 
 

Desde 2017 

 Fonte: FMP (2016). 
 

O Núcleo Docente Estruturante possui as seguintes atribuições: 

 

● Estudar, refletir, propor e implantar o PPC do Curso de 

Pedagogia da FMP; 

● Manter atualizado o PPC, considerando os interesses da 

Instituição e o cumprimento de normas preestabelecidas pelo Colegiado do 

Curso; 

● Promover a articulação e integração dos conteúdos disciplinares 

tanto no plano horizontal como vertical; 

● Definir o perfil do formando egresso/profissional de acordo com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia da FMP; 

● Encaminhar as propostas de reestruturação curricular ao 

Colegiado do Curso para conhecimento e levantamento de propostas; 

● Analisar os Planos de Ensino das disciplinas do curso, 

adequando-os ao PPC; 

● Acompanhar, atualizar, articular e adequar o PPC de acordo 

com a Comissão Própria de Avaliação - CPA, o Sistema Nacional de Avaliação da 
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Educação Superior – SINAES, o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – Enade, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia- Resolução 001/2006; 

● Analisar o desempenho docente e oferecer formação 

pedagógica continuada de acordo com as dificuldades detectadas e as modernas 

metodologias de ensino. 

 

t) Tempo médio de permanência do corpo docente no curso: 
 

 
Tabela 8: Tempo de permanência do corpo docente no curso 

Tempo Total Número de Docentes Tempo médio 

100 25 4 anos 

Fonte: FMP (2017). 
 

 
 

u) Quantitativo anual de discente:  
 

 
Tabela 9: Quantitativo anual de discente 

Ano 
Número de 

Ingressantes 

Número de 

Matriculados 

Número de 

Formados 

Número de 

Estrangeiros 

2015.1 50 50 24 0 

2015.2 50 50 22 0 

2016.1 150 150 23 0 

2016.2 50 50 32 1 

2017 50 6013 - 1 

                                                 
13 Em 2017 o número de matriculados ampliou devido ao edital 003/2017/FMP para seleção de 
acadêmicos para as vagas remanescentes por meio de transferências e retorno de graduados. 
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Fonte: FMP (2017). 

 

Tabela 10: Número de discentes concluintes 

Ano Número de discentes concluintes  

2014 14 

2014.2 07 

2015 24 

2015.2 22 

2016 23 

2016.2 32 

Fonte: FMP (2017). 
 

Tabela 11: Discentes matriculados em trabalho de conclusão: TCC 

Ano Discentes matriculados em trabalho de conclusão:  TCC 

2015.1 43 

2015.2 40 

2016.1 37 

2016.2 37 

2017.1 38 

Fonte: FMP (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 

 

Tabela 12: Discentes matriculados em estágio supervisionado 

ANO 
Estágio 

Interdisciplinar I – 
Educação Infantil 

Estágio Interdisciplinar 
II   - Anos Iniciais 

Ensino Fundamental 

Estágio Interdisciplinar 
III - Educação de 

Jovens e 
Adultos/Gestão 

2015.1 32 29 44 

2015.2 43 32 30 

2016.1 42 34 30 

2016.2 25 41 34 

2017.1 41 23 46 

Fonte: FMP (2017) 

 

 

v) Convênios vigentes do curso com outras instituições:  
 

O curso de Licenciatura em Pedagogia possui uma parceria Institucional com 

a Rede Municipal de Palhoça e Rede Estadual de Santa Catarina de Educação e 

promove a formação continuada, visando a responsabilidade social e a integração 
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do curso com a comunidade local. 

A formação continuada com as Escolas Básicas do Município de Palhoça da 

rede estadual se efetiva por meio do Estágio Interdisciplinar em Anos Iniciais e 

Educação de Jovens e Adultos/Gestão, por entender este espaço de co-formação 

dos acadêmicos-estagiários e professores. Os professores da FMP contribuem com 

a reflexão teórica/prática de temáticas, tais como: Planejamento; Avaliação; 

Humanização dos tempos e espaços; Prática docente; O brincar nos anos iniciais; 

Currículo; Projetos de trabalho; Educação ambiental e sustentabilidade; Leitura e 

escrita.  

Os professores supervisores das escolas são convidados a participar do 

Seminário de Socialização dos estágios, e assim são certificados com uma carga 

horária de 20 horas, como co-formadores dos acadêmicos-estagiários.  

Desde 2014 o Setor de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Palhoça 

se propõe em parceria com a FMP, reconstruir e produzir o documento das 

Diretrizes Municipais da Educação Infantil, o qual norteará a base para 

desenvolvimento das ações pedagógicas nas creches e Centros de Educação 

Infantil do município. 

A FMP dispõe de docentes do curso de Pedagogia com carga horária 

disponível para ministrar a formação continuada para os professores da Educação 

Infantil, cujas temáticas sugeridas pelos mesmos, incluem: Relação com as famílias; 

O papel do Gestor, do professor e dos demais funcionários na Educação infantil; 

Organização dos Tempos e Espaços na Educação Infantil; Interações e brincadeiras; 

Como é alfabetizar na Educação Infantil? Corpo e Movimento na Educação Infantil; 

Planejamento, Avaliação e Registro na Educação infantil; Educação Especial 

Inclusiva, Autismo; Relações com os bebês e crianças bem pequenas; Famílias e 

relações afetivas; organização do cotidiano de trabalho com as crianças; Identidade: 

respeitando as diferenças; Diversidade, elemento fundamental no processo 

formativo. 

A proposta de trabalho possui como metodologia uma dinâmica participativa, 

dialógica e reflexiva sobre a práxis pedagógica, viabilizando tempo para estudos e 

produção do documento municipal, assim permite uma maior participação de todos 
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os profissionais que compõem a Educação infantil, professores, gestores, auxiliares 

de serviços gerais e cozinheiras. Em 2016, os professores, Juliane Di Paula Queiroz 

Odinino, Ivanir Maciel, Odimar Lorenset, Vera Regina Lúcio e Horácio Dutra Mello 

produziram coletivamente, junto aos profissionais da Educação Infantil, textos 

norteados a partir das temáticas trabalhadas, para comporem o documento oficial 

das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil do Município. 

A Faculdade Municipal de Palhoça também, assinou em dezembro de 2014 

com a Escola Ba Biague, situada no Bairro Quelelé, em Bissau, capital da Guiné 

Bissau um termo de Cooperação Acadêmica e intercâmbio, aprovado pelo Parecer 

CLN Nº 076 de 20 de outubro de 2015. Por meio deste termo são disponibilizadas 25 

vagas nos 03 (três) cursos de graduação, incluindo o curso de Pedagogia com 02 

(dois) estudantes. 
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA 

 

A proposta pedagógica do Curso de Pedagogia da FMP entende o 

tempo/espaço de formação inicial do/a Pedagogo/a como uma possibilidade de 

formação plural, dinâmica e multicultural, fundamentado nos referenciais sócio-

antropológicos, psicológicos, epistemológicos e pedagógicos. Para tanto se faz 

necessário: 

● Implementar a interdisciplinaridade como filosofia pedagógica; 

● Proporcionar uma sólida formação geral, para que o egresso do curso possa 

superar os desafios do exercício profissional e produção do conhecimento; 

● Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do acadêmico; 

● Incentivar a valorização de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar; 

● Fortalecer a articulação teoria a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão.  

   

Ressalta-se ainda, que quanto à relação docente/discente, o diálogo e 

respeito pelo conhecimento prévio do educando são considerados elementos 

fundamentais no processo de formação humana de ambos.  

Vale à pena reforçar que a formação dos profissionais de educação desta 

instituição está comprometida com as demandas sociais e a construção de ações 

que contribuam para a superação das desigualdades sociais vigentes em nossa 

sociedade.  



Nesse sentido, o Curso de Pedagogia busca refletir e e

possibilidades de relações educacionais que contribuam na construção do Projeto 

de uma sociedade mais justa, igualitária e para todos, numa perspectiva 

emancipadora. 

 

 

 

 

 

2.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO
 

A oferta dos cursos

Faculdade Municipal de Palhoça 

catarinense, especialmente para os munícipes de Palhoça 

uma necessidade educacional e social, implan

Os cursos de Bacharelado e Licenciatura da FMP estão organizados de forma 

a permitir a formação do profissional capaz de auxiliar na transformação social. 

Fundamentam-se nos princípios da dignidade humana; da igualdad

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; da laicidade do 

Estado; da democracia na educação; da transversalidade, vivência e globalidade; da 

sustentabilidade socioambiental.

A FMP conta com os cursos de Administração

de Tecnologia em Gestão do Turismo, na modalidade presencial, com perspectiva 

de expansão do curso de graduação na área de Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistema, Pedagogia no turno matutino. 

 

2.2.1 Política de Ensino
 

As políticas de ensino da Faculdade Municipal de Palhoça 

marco inicial o contexto social e sua dinâmica de transformação econômica e 

cultural, orientando suas atividades de acordo com as diretrizes normativas e 

indicadores de qualidade c

 

Nesse sentido, o Curso de Pedagogia busca refletir e e

possibilidades de relações educacionais que contribuam na construção do Projeto 

de uma sociedade mais justa, igualitária e para todos, numa perspectiva 

2.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

A oferta dos cursos superiores de graduação e pós-graduação oferecidos pela 

Faculdade Municipal de Palhoça - SC é uma demanda oriunda da comunidade 

catarinense, especialmente para os munícipes de Palhoça - SC, no sentido de suprir 

uma necessidade educacional e social, implantando cursos gratuitos e de qualidade.

Os cursos de Bacharelado e Licenciatura da FMP estão organizados de forma 

a permitir a formação do profissional capaz de auxiliar na transformação social. 

se nos princípios da dignidade humana; da igualdad

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; da laicidade do 

Estado; da democracia na educação; da transversalidade, vivência e globalidade; da 

sustentabilidade socioambiental. 

A FMP conta com os cursos de Administração, Pedagogia e Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão do Turismo, na modalidade presencial, com perspectiva 

de expansão do curso de graduação na área de Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistema, Pedagogia no turno matutino.  

no 

As políticas de ensino da Faculdade Municipal de Palhoça 

marco inicial o contexto social e sua dinâmica de transformação econômica e 

cultural, orientando suas atividades de acordo com as diretrizes normativas e 

indicadores de qualidade com o intuito de preparar profissionais dotados não 
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Nesse sentido, o Curso de Pedagogia busca refletir e exercitar outras 

possibilidades de relações educacionais que contribuam na construção do Projeto 

de uma sociedade mais justa, igualitária e para todos, numa perspectiva 

graduação oferecidos pela 

SC é uma demanda oriunda da comunidade 

SC, no sentido de suprir 

tando cursos gratuitos e de qualidade. 

Os cursos de Bacharelado e Licenciatura da FMP estão organizados de forma 

a permitir a formação do profissional capaz de auxiliar na transformação social. 

se nos princípios da dignidade humana; da igualdade de direitos; do 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; da laicidade do 

Estado; da democracia na educação; da transversalidade, vivência e globalidade; da 

, Pedagogia e Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão do Turismo, na modalidade presencial, com perspectiva 

de expansão do curso de graduação na área de Tecnólogo em Análise e 

As políticas de ensino da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP têm como 

marco inicial o contexto social e sua dinâmica de transformação econômica e 

cultural, orientando suas atividades de acordo com as diretrizes normativas e 

om o intuito de preparar profissionais dotados não 
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somente de capacidades e habilidades técnicas, mas com forte característica 

humanista, ética, reflexiva e crítica. 

Com fundamento no referencial de formação integral as atividades de ensino 

são voltadas à criação de mecanismos estimuladores do interesse dos acadêmicos 

na obtenção das informações e aquisição de conhecimentos, desta forma o 

processo de ensino e aprendizagem deixa de ser unilateral para ser integrado, 

aproveitando as experiências vivenciais e compreendendo que o estudante é um ser 

intenso e complexo, aptos a despertar para o desenvolvimento cognitivo.  

Neste contexto, segue a orientação pedagógica da UNESCO constante no 

Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI a qual 

contempla que a educação como um processo que permite a superação da 

estagnação na era da mundialização de informações, de cultura e de conhecimento 

constituído em quatro grandes pilares: “Aprender a conhecer”, “Aprender a fazer”, 

“Aprender a viver juntos” e “Aprender a ser”. 

Nas políticas de ensino da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, tendo 

como eixo educativo a visão e a ação, a formação profissional na Faculdade 

Municipal de Palhoça é realizada a partir de atividades interdisciplinares que 

articulem a teoria e a prática, inserindo, assim, o conteúdo programático na realidade 

que o acadêmico enfrentará em sua carreira profissional. Portanto, consistem em 

uma das atribuições da coordenação dos cursos o gerenciamento didático-

pedagógica, a orientação e a supervisão do desenvolvimento de ensino.   

A FMP tem como proposta para 2017/2, a autorização do CEE/SC para o 

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, para o 

ano de 2018 a autorização, do CEE/SC, para o Curso de graduação em Pedagogia 

matutino.  

Na pós-graduação, a FMP implementou em 2015/1, os cursos de Gestão 

Empresarial, Gestão Escolar, Gestão Pública, Gestão de Pessoas, e 

Psicopedagoga. Para 2015/2 na área da Educação, os cursos de Gestão e Docência 

em Educação Integral e Educação Infantil; na área de administração, os cursos de 

Gestão Empresarial e Gestão Pública. Em Pós-Graduação nas seguintes áreas: 

Responsabilidade Social e Gestão de Projetos, Gestão Pública, Gestão de Pessoas, 
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2016/1 e 2016/2 Gestão Empresarial, Didática e Interdisciplinaridade, 

Psicopedagogia, Gestão Escolar Institucional, Gestão e Docência na Educação 

Integral, Alfabetização e Letramento, Educação Infantil, Planejamento e Gestão de 

Eventos (2016). 

Atualmente, estão em andamento na Pós-Graduação da FMP, na área de 

Educação, os cursos de Especialização Gestão e Docência em Educação Integral, 

Psicopedagogia e Educação Infantil, coordenado pelo Núcleo de Pós-Graduação da 

Faculdade Municipal de Palhoça. O programa é destinado a profissionais que 

desejam se aperfeiçoar nas diversas áreas do conhecimento em Educação 

agregando em sua formação inicial a especialização em conhecimentos específicos 

na área: 

 

 

 

2.2.1.1 Especialização em Gestão e Docência em Educação Integral 
 

Objetivo: Proporcionar formação aos profissionais articulando conhecimento 

teórico-metodológicos específicos para atuar em escolas de Tempo Integral. 

 

2.2.1.2 Especialização em Psicopedagogia 
 

Objetivo: Oportunizar a formação pessoal e profissional de seus alunos na 

perspectiva da construção de uma práxis psicopedagógica eficaz. Isso envolve uma 

formação teórica e prática, centrada numa abordagem interdisciplinar e de equipe, 

que resguarda as especificidades dos diferentes profissionais que atuam na área, 

integrando o diagnóstico e a intervenção em situações de aprendizagem no plano 

individual, grupal e institucional. Desenvolver competências para o assessoramento 

nos processos de construção das aprendizagens e melhoria das condições de 

ensino e as habilidades teórico-metodológicas para o atendimento nas dificuldades 

de aprendizagem no âmbito institucional. 
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2.2.1.3 Especialização em Educação Infantil 
 

Objetivo: Proporcionar formação de saberes específicos atinentes à educação 

infantil bem como conhecimentos teórico-metodológicos que fundamentem práticas 

docentes qualificadas e alicerçadas em uma Pedagogia da Infância. 

 

2.2.1.4 Perspectiva de novo curso a ser implementado 
 

Neste mesmo período, a FMP tem a intenção de implantar o Curso Superior 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

O desenvolvimento do município de Palhoça e sua Mesorregião exigem a 

formação de novos profissionais aptos a apoiarem os diversos processos sociais, 

políticos, econômicos, educacionais e culturais. Dessa forma, a política de ensino 

tem como direcionamento, de acordo com a definição da missão e dos objetivos da 

FMP, a: 

● Formação do profissional inserido na sociedade global;  

● Formação humanista; produção de um ensino de excelência; 

● Compromisso com as inovações tecnológicas; 

● Respeito às diversidades sociais, políticas, econômicas e religiosas; preocupação 

com a interdisciplinaridade; 

● Ênfase no pluralismo metodológico; 

● Desenvolvimento do senso ético de responsabilidade social necessário ao 

exercício profissional. 

A Faculdade Municipal de Palhoça - SC conta com os cursos de Pedagogia, 

noturno e uma turma matutino (em atendimento a uma demanda da Prefeitura), 

Administração matutina e noturna e curso Superior de Tecnologia em Gestão do 

Turismo matutino e uma turma noturno (em atendimento a uma demanda da 

Secretaria Municipal de Educação). 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Municipal 

de Palhoça/PDI (2014-2018, p. 26) as políticas de ensino da Faculdade Municipal de 

Palhoça – FMP “[...] têm como marco inicial o contexto social e sua dinâmica de 

transformação econômica e cultural, orientando suas atividades de acordo com as 
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diretrizes normativas e indicadores de qualidade”, a fim de formar profissionais 

capacitados e com habilidades técnicas, além de confluir com os princípios 

humanistas, éticos, reflexivos e críticos. 

 O Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Municipal de Palhoça /PPI 

destaca o compromisso da instituição de ensino com a comunidade acadêmica e a 

sociedade, devido ao desenvolvimento proporcionado no âmbito socio-econômico e 

cultural. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Superior, promulgado pelo 

parecer CNE/CP nº 5/2005, orientam as normativas destinadas a apresentar 

princípios e procedimentos a serem observados na organização institucional e 

curricular, as quais objetivam estabelecer bases comuns para que os sistemas e as 

instituições de ensino planejem e avaliem a formação acadêmica e profissional 

oferecida, bem como acompanhem a trajetória de seus egressos, em padrão de 

qualidade reconhecido no País. 

As políticas de ensino do curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de 

Palhoça – FMP têm como marco inicial o contexto social e sua dinâmica de 

transformação econômica e cultural, orientando suas atividades de acordo com as 

diretrizes normativas e indicadores de qualidade com o intuito de preparar 

profissionais dotados não somente de capacidades e habilidades técnicas, mas com 

forte característica humanista, ética, reflexiva e crítica, preparando profissionais que 

possam relacionar a teoria com a prática exigida pelo mundo do trabalho. 

Com fundamento no referencial de formação integral as atividades de ensino 

são voltadas à criação de mecanismos estimuladores do interesse dos acadêmicos 

na obtenção das informações e aquisição de conhecimentos, norteando o processo 

de ensino e aprendizagem.  

Além da metodologia de ensino definida no conteúdo de cada Unidade 

Curricular para atendimento aos objetivos do curso e formação do perfil, como 

dinâmicas de grupo, debates, estudo de caso, visitas técnicas, aulas expositivas, 

dentre outras, a FMP desenvolveu alguns mecanismos próprios como proposta de 

efetivação da política de ensino aprendizagem, dentre elas destaca-se: 
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● A partir de atividades interdisciplinares que articulam teoria e a prática, 

inserindo, assim, o conteúdo programático na realidade que o acadêmico 

enfrentará em sua carreira profissional. A estrutura curricular do curso de 

Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça é coerente com as diretrizes 

normativas do MEC, propicia a interdisciplinaridade e as diretrizes da gestão 

empresarial. 

● O curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP pauta-se em 

um sistema de avaliação conciso e coerente com a proposta de ensino 

aprendizagem que é o cerne de seu Projeto de Desenvolvimento Institucional.   

 
 
2.2.2 Política de Iniciação Científica e Extensão 
 
 
 

A Extensão representa importante mecanismo de formação que, articulada 

ao ensino, proporciona a aquisição de conhecimentos, informações e experiências 

em ambiente externo à sala de aula e tem como objetivo geral: Estabelecer uma 

relação dinâmica e positiva de reciprocidade entre a comunidade e a Faculdade, 

articulando o conhecimento científico e artístico-cultural com as demandas do 

entorno social, busca possibilidades de promoção de maior articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão.  

Entende-se como Extensão “[...] o processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a 

universidade e outros setores da sociedade, mediado por alunos de graduação 

orientados por um ou mais professores, dentro do princípio constitucional da 

indissociabilidade com o Ensino e Pesquisa” (Edital Proext – 2016). 

As atividades de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade Municipal de 

Palhoça, são definidas a partir das linhas de pesquisa dos seus respectivos cursos 

de Graduação. 

A iniciação científica da Faculdade Municipal de Palhoça é uma prática 

acadêmica relevante no processo de desenvolvimento educativo, cultural e científico, 

como também na formação profissional, que promove o envolvimento da IES com a 

sociedade, de modo a produzir e socializar o conhecimento. 
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A Faculdade Municipal de Palhoça é um marco inicial para a transformação 

do ensino em Palhoça, e está inserida nos processos históricos de transformação 

social, com vistas a melhoria da qualidade de vida para todos. 

Estes princípios, bem como as políticas estabelecidas em suas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão delineiam os caminhos a serem trilhados para a 

consolidação de um Ensino Superior gratuito, de qualidade voltada para: 

a) O desenvolvimento do município de Palhoça e região, pautado por princípios 

éticos, excelência acadêmica e responsabilidade social e ambiental; 

b) A formação de indivíduos capazes de pensar e de aprender permanentemente 

(Educação Continuada) em um contexto de avanço das tecnologias de produção, 

de modificação da organização do trabalho, das relações contratuais capital-

trabalho e dos tipos de emprego; 

c)   O desenvolvimento de conhecimento, capacidade e qualidade para o exercício 

autônomo, consciente e crítico da cidadania; 

d) A formação de cidadãos éticos e solidários. 

A Faculdade desenvolve atualmente importantes Projetos de Extensão: o 

Núcleo de Estágio e Emprego; a Faculdade da Maturidade que está comprometida 

com a qualidade de vida de discentes adultos com idades a partir de 50 anos; 

Parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Palhoça,  por  meio  do Curso  

de Pedagogia,   para   capacitação   dos   professores   da   rede   municipal;   e   o   

Projeto   de Sustentabilidade em conjunto com as turmas de Educação Ambiental e 

Sustentabilidade do Curso de Pedagogia. Outras atividades de destaque 

desenvolvidas pela FMP são: Curso de Português e Computação para haitianos, 

Fórum de Jovens Empreendedores, CRAS e Jovens Infratores, viagens de 

estudos, palestras, participação em eventos, entre outras. 

Para a concretização desses princípios, é necessário que as ações 

educativas estimulem: a produção de conhecimentos científico, tecnológico e 

artístico-cultural; a constituição e o desenvolvimento de competências; a 

criatividade; a transformação e a humanização das relações produtivas para o 

desenvolvimento regional. Mas, ainda se faz necessário investigar e descobrir 

caminhos que ainda não foram percorridos para o estreitamento das relações entre 
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a Faculdade Municipal de Palhoça, o mercado de trabalho e a sociedade. 

 

2.2.2.1 Extensão 
 

A Extensão representa importante mecanismo de formação que, articulada ao 

ensino, proporciona a aquisição de conhecimentos, informações e experiências em 

ambiente externo à sala de aula. São atividades referentes à educação continuada, 

independentes das atividades regulares de ensino de graduação que capacitam, 

complementam e ampliam os conhecimentos úteis ao desempenho da profissão. 

A extensão no curso de Licenciatura em Pedagogia visa estabelecer uma 

relação dinâmica e positiva de reciprocidade entre a comunidade Palhocense e a 

Faculdade, articulando o conhecimento científico e artístico-cultural com as 

demandas do entorno social, seja por meio da concepção de extensão e de 

intervenção social afirmada no PDI, pela articulação das atividades de extensão com 

o ensino e a pesquisa e com as necessidades e demandas do entorno social, pela 

participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o 

respectivo impacto em sua formação, por meio de atividades de extensão que 

atendam à comunidade regional. A Extensão do Curso de Pedagogia propiciará a 

realização de projetos, programas, atividades culturais, ações educativas e 

informativas por meio de parcerias com órgãos públicos, empresas privadas, 

instituições de ensino e organizações do terceiro setor, que possam ser de interesse 

da comunidade acadêmica em geral. São desenvolvidas as seguintes atividades de 

extensão no curso: 

 

2.2.2.1.1 Brinquedoteca 
 

A Brinquedoteca da FMP é um Projeto inovador está instalada nas 

dependências da FMP e se difere das demais brinquedotecas da Grande 

Florianópolis por se caracterizar como laboratório do Curso de Pedagogia, uma vez 

que a mesma é concebida também como um espaço planejado e estruturado para a 

infância.  

No atendimento às crianças de 3 a 12 anos da comunidade acadêmica, a 

Brinquedoteca da FMP tem como objetivo incentivar o brincar livre, explorar 
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brinquedos e brincadeiras, jogos e literatura, explorando a imaginação, propiciar o 

acesso as interações sociais com seus pares, com os adultos e com espaço físico 

para ampliar suas experiências culturais de forma livre e autônoma. 

Na matriz curricular do curso de Pedagogia, são planejadas propostas 

significativas para serem desenvolvidas na Brinquedoteca a partir da pesquisa e da 

prática pedagógica, de forma que os eixos do trabalho, transversalizem as unidades 

curriculares de Didática, Estágios Interdisciplinares, Metodologias de Ensino, 

Pesquisa e Prática entre outros, no qual se planejam propostas significativas de 

aproximação com as crianças para desenvolverem na Brinquedoteca. 

O atendimento à Comunidade Acadêmica (docentes, discentes, acadêmicos 

em estágio interdisciplinar, professores e alunos das escolas campo de estágio da 

rede regular de ensino) é realizado por profissionais habilitados em Pedagogia que 

são selecionados via processo público de seleção e têm como metas:  

● Garantir infraestrutura física e acadêmica adequadas às necessidades 

institucionais; 

● Utilizar o espaço destinado a Brinquedoteca como laboratório específico para 

o curso. 

Para utilizar a brinquedoteca em horário extraclasse também é necessário 

agendamento prévio com os profissionais responsáveis pela mesma, seja a 

coordenação do curso e/ou docente. O Projeto da Brinquedoteca encontra-se em 

processo de reorganização e ressignificação articulado ao CRIAS – Grupo de 

estudos criação, relações infantis, arte e sociedade.  

 

 

2.2.2.1.2 CRIAS – Grupo de estudos: Criação, relações infantis, arte e 
sociedade 

 

 O CRIAS enquanto Grupo de estudos vinculado a linha de pesquisa 

Educação e Infância do curso de Pedagogia da FMP constituiu-se no segundo 

semestre de 2016 e reúne-se quinzenalmente no espaço da Brinquedoteca para 

estudos e debates sobre a temática da infância, tendo como princípios: 
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● Infância: como categoria histórico-cultural; 

● Criança como sujeito de direitos e produtora de cultura; 

● Relações infantis em seus contextos sociais e culturais; 

● Estética como dimensão do sensível – processo de criação; 

● Avivamento das manifestações populares e regionais. 

 

Ações e metas  

 

a) repensar a organização do espaço-tempo e as contribuições de experiências 

externas; 

b) estreitar relações com brinquedotecas: Colégio Aplicação/UFSC, UDESC, SESC, 

Oficina do Aprendiz; 

c) consolidar a brinquedoteca como laboratório de experimentação teórico-prática 

com os estudantes do curso de Pedagogia; 

d) ressignificar o projeto da brinquedoteca; 

e) educação integral alinhadas aos princípios do grupo de pesquisa; 

f) partir das realidades dos sujeitos da FMP (maturidade, alunos, haitianos), para 

oportunizar espaços de trocas, avivamento de memórias, vivências e disseminação 

das manifestações culturais; 

g) documentação e registros das memórias culturais; 

h) grupo de estudos com alunos/as e público interessado (seminários e partilha de 

experiências – promover encontros quinzenais); 

i) formação de professores/as; 

j) parcerias; 

k) captação de recursos. 

l) Brinquedoteca como um espaço privilegiado da brincadeira: 
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Metodologia 

 

a) exibição de filmes;  

b) cronograma de ações; 

c) fomento à publicações. 

d) Estudo de textos; 

e) Interação com a Maturidade; 

f) Debates com professores convidados; 

 

2.2.2.1.3 Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas – NEABI 
 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) se propõe a incrementar o currículo 

do curso de Pedagogia por meio da reativação do Projeto de Extensão do NEABI-

FMP (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Faculdade Municipal de 

Palhoça) oferecendo grupos de estudos, mini-cursos, atividades extraclasse e ainda 

estender os estudos junto aos professores da rede municipal de ensino de Palhoça 

no oferecimento de capacitação, mesmo que já tenha sido ofertado em outro 

momento, pois a rotatividade de novos profissionais demanda a formação 

continuada, observando a finalidade da instituição que: 

 
[...] busca estimular a criatividade, a cultura e o desenvolvimento do espírito 
científico, crítico, reflexivo e ético como características dos profissionais que 
pretende formar, bem como, contribuir para a formação da consciência e 
valorização regional; produzir e difundir o conhecimento das potencialidades 
do Município de Palhoça; desenvolver as bases científicas e tecnológicas para 
o melhor aproveitamento e formação dos recursos humanos; e construir 
referencial crítico para o desenvolvimento científico e tecnológico, respeitando 
suas características socioculturais. (Plano Pedagógico do Curso de 
Pedagogia, FMP, 2009, p. 10). 
 

Assim, a reativação e regulamentação do Núcleo estariam em consonância 

com o PPC do curso de Pedagogia da FMP e concomitantemente atendendo 
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princípio da responsabilidade social que a instituição tem com o município de 

Palhoça. Além de contemplar o perfil do egresso do curso de Pedagogia que se 

propõe a formar o pedagogo crítico-reflexivo, com sólidas bases em conhecimentos 

científicos e éticos que fundamentem a docência na Educação Infantil, nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

para atuarem em Gestão Educacional e como professor-pesquisador. 

 

2.2.2.1.4 Fruto do conhecimento: a praça, o público, o livro 
 
 

O “Projeto fruto do conhecimento: a praça, o público, o livro” beneficia os 

moradores do Município de Palhoça que se fazem presentes anualmente na praça. 

O Projeto teve sua primeira edição em maio de 2015, em comemoração aos 10 anos 

da Faculdade Municipal de Palhoça – instituição de ensino público e gratuito. E tem 

como proposta estimular a leitura e a doação de livros de literatura infantil, juvenil e 

adulta, além de outros gêneros, arrecadados pela comunidade acadêmica (cursos 

de Pedagogia, Administração e Turismo). Na 1ª edição foi doado à comunidade um 

total de aproximadamente 1300 livros.  A 2ª edição aconteceu no dia 09/04/2016, na 

Praça 7 de setembro – centro da cidade de Palhoça e contou com atrações como: 

contação de histórias, acadêmicos da FMP caracterizados de personagens literários 

interagindo com o público, oficinas de materiais alternativos e apresentações 

culturais. Vale destacar que a 3ª edição se encontra, neste momento, em processo 

de organização para concretizar-se em 06/05/2017. 

O projeto está em consonância com os objetivos do curso de Pedagogia e 

pretende:  

[...] formar profissionais qualificados para programar e implementar ações 
diversificadas numa perspectiva de transformação e crescimento regional, 
que considerem as demandas da sociedade por meio da observação 
crítico-reflexiva da mesma (PPC - Pedagogia 2014) 

 

Assim, O “Projeto fruto do conhecimento: a praça, o público, o livro” passou 

a oportunizar aos alunos e professores da Faculdade Municipal de Palhoça um 

espaço diferenciado para o exercício da prática e ações transformadoras que 

evidenciem a relação teórica entre contexto social e o acadêmico, que tende a 
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proporcionar aos munícipes de Palhoça, a aquisição e/ou ampliação de seus 

repertórios de leitor. 

 

Figura 1: Projeto gráfico Fruto do Conhecimento: A Praça, O Público, O Livro 

 

Fonte: Lucas Camargo (2015) 

 
2.2.2.1.5 Semear ideias: praticar sustentabilidade 
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A Lei n° 9795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental 

e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, em seu Art. 3º   prevê que, 

como parte do processo educativo mais amplo, “todos têm direito à educação 

ambiental, incumbindo: II - às instituições educativas, promover a educação 

ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem”. 

Assim, o curso de Pedagogia, em conformidade com a referida lei e, com o objetivo 

de promover e aplicar práticas educativas centradas na formação de sujeitos críticos, 

com vistas ao desenvolvimento de uma educação voltada para a sustentabilidade 

agrega, em sua Matriz Curricular, a unidade curricular Educação Socioambiental e 

Sustentabilidade cuja ementa contempla conteúdos e orientações para desenvolver 

tais reflexões e ações teórico/práticas.  

Promover uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é um 

caminho que busca equilibrar o bem-estar humano, econômico e social com as 

tradições culturais e o respeito aos recursos naturais.  Nesse contexto, a EDS 

deverá ser necessariamente ambiental e intercultural e, ambas não poderão deixar 

de serem educações para a sustentabilidade. Assim, e de forma mais global, toda a 

educação de hoje deve ser intercultural, ambiental e para a sustentabilidade.  

Objetivo Geral: promover e aplicar práticas educativas centradas na formação 

de sujeitos críticos, com vistas à mudança de comportamento e atitudes e ao 

desenvolvimento de uma educação voltada para a sustentabilidade.  

Objetivos específicos: 

• Implementar ações que visem incorporar a Educação Socioambiental e a 

cultura de uma visão voltada ao desenvolvimento sustentável.  

• Realizar atividades de sensibilização e conscientização socioambiental com 

discentes, docente e com a comunidade local, visando a mudança de 

práticas, hábitos e atitudes. 

• Incentivar ações práticas que visem a conscientização e a redução da 

produção de resíduos sólidos, divulgando a política 5R’s (repensar, reduzir, 

recusar, reutilizar e reciclar). 



 

69 
 

• Incentivar a redução do consumo e o reaproveitamento dos materiais em 

relação à sua própria reciclagem. 

• Estimular a participação da comunidade acadêmica e local no processo de 

separação dos resíduos sólidos recicláveis/reaproveitáveis e do óleo de fritura 

saturado 

• Contribuir com a associação Pró-CREP (Criar, Reciclar, Educar e Preservar) 

no que tange a coleta de materiais recicláveis/reaproveitáveis e nas ações de 

conscientização socioambiental. 

• Estimular o consumo de alimentos saudáveis e melhoria na qualidade de vida. 

• Promover encontros e/ou oficinas de capacitação para os professores da 

Rede Municipal de Ensino. 

• Proporcionar a produção de pesquisa acadêmica voltada para as questões 

socioambientais. 

 

2.2.2.1.6 Revista Vias Reflexivas 
 

 

A Revista Vias Reflexivas é um Projeto de Extensão da FMP, que já se 

solidificou como um espaço de caráter teórico e prático, suscitando reflexões. A 

revista publica artigos, resenhas e entrevistas que versam a respeito de temáticas 

diversas e correntes teóricas diversificadas, como psicologia, administração, 

pedagogia, análise do discurso, turismo e outros mais. 

A Revista Vias Reflexivas, atualmente, é uma publicação eletrônica, com 

periodicidade anual da Faculdade Municipal de Palhoça. Publica, em fluxo contínuo, 

artigos, resenhas e entrevistas de áreas diversas. O número 1 foi publicado em meio 

impresso, em agosto de 2008 sob o ISSN 1983-5515 e, a partir do número 2, a 

publicação do periódico passou a ser on-line, sob o ISSN 2176-641X, sendo que 

este número foi publicado em agosto de 2009, o seguinte, o número 3 em junho de 

2012 e o próximo, o número 4 em agosto de 2013, o número 5 em outubro de 2014 
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e o número 6 em outubro de 2015. 

Os textos podem ser produzidos por pesquisadores/docentes da FMP, assim 

como por professores (mestres e/ou doutores) juntamente com discentes e por 

docentes (mestres e/ou doutores) de outras Instituições de ensino e/ou pesquisa, 

visando a estreitar os laços entre a extensão, a pesquisa e o ensino.  Estes textos 

são avaliados anonimamente por dois pareceristas do Conselho Editorial. Apenas os 

trabalhos aprovados pelos dois pareceristas serão encaminhados para publicação, 

desde que as modificações sugeridas, se houver, forem atendidas pelo(s) autor(es), 

além de a revisão ser de responsabilidade do autor ou autores dos textos. 

 

2.2.2.2 Iniciação Científica 
 
 

As atividades de Iniciação Científica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

tendo em vista a sua relevância, têm como compromisso promover a divulgação e a 

aplicação dos resultados obtidos por meio das publicações científicas, técnicas, 

culturais e artísticas, patentes, produção de dissertações, organização de eventos 

científicos, promoção de intercâmbios e cooperação com instituições congêneres 

nacionais e internacionais.  

Por meio de parcerias, interna e externa, visa garantir o financiamento das 

atividades de pesquisa, e assim, contribuir para o desenvolvimento local/regional e a 

inserção social articulando a pesquisa com as atividades de ensino e extensão.  

As ações de iniciação científica no curso de Pedagogia devem estimular a 

produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e artístico-culturais; a 

constituição e o desenvolvimento de competências; a criatividade; a transformação e 

a humanização das relações produtivas para o desenvolvimento regional.  

Os estudos da nova Matriz junto ao NDE e Colegiado também oportunizaram 

a definição das linhas de pesquisa, dando início ao trabalho de iniciação científica 

com publicações, e-book, revista interna e externa, núcleo de pesquisa a partir de 

2017.   

 
 



2.2.2.3 Linhas de Pesquisa do curso de Pedagogia
 

 Atualmente, o Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Municipal 

de Palhoça tem como grande área a 

contemplar as temporalidades humanas 

demanda econômica, social, cultural, política e ambiental.

 
 
Figura 2: Representação pictórica das linhas de pesquisa

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte da figura: 
condi%C3%A7%C3%B5es
Fonte do esquema: DIOGO (2015)
 

 

3 Linhas de Pesquisa do curso de Pedagogia 

Atualmente, o Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Municipal 

de Palhoça tem como grande área a Educação e Contemporaneidade,

contemplar as temporalidades humanas - infância, juventude, maturid

demanda econômica, social, cultural, política e ambiental. 

Representação pictórica das linhas de pesquisa 

Fonte da figura: https://pixabay.com/pt/guarda-chuva-protec%C3%A7A3o
condi%C3%A7%C3%B5es-48860/ 

DIOGO (2015) 
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Atualmente, o Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Municipal 

Educação e Contemporaneidade, visando 

infância, juventude, maturidade - e a 

protec%C3%A7A3o-
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a) Descrição das linhas de pesquisa 
 
 
Infância: Esta linha estuda as múltiplas linguagens, processos de criação, 

constituição do sujeito, formação docente e as políticas públicas que afetam a 

infância. 

 

Juventude e maturidade: Esta linha estuda as múltiplas linguagens, processos de 

criação, constituição do sujeito, formação docente e as políticas públicas que afetam 

a juventude e a maturidade. 

 

Diversidade e Inclusão: Esta linha estuda gênero, identidade, relações étnico-

raciais, constituição das igualdades e diferenças e a questão das migrações. 

 

Gestão: Esta linha estuda os processos de gestão em espaços escolares e não 

escolares. 

 

Práticas inovadoras e sustentabilidade: Esta linha estuda as tecnologias em 

educação, tecnologias assistivas, metodologias, planejamento, currículo, educação 

socioambiental, didática, educação integral e em tempo integral, Homeschooling. 

 

 

2.2.3 Educação a Distância EaD 
 

 

A Educação a Distância (EaD) do FMP é considerada um encontro não 

presencial entre sujeitos por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Tais sujeitos dialogam e constroem relações, conhecimentos, práticas e situações 

existenciais, para realizarem intervenções na realidade em que se estão inseridas.  

Com referência as atividades e cursos na modalidade de Ensino a Distância, 

a Faculdade Municipal de Palhoça tem o projeto de implantação de atividades em 
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todas as disciplinas dos cursos de graduação em Administração, Pedagogia e Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão do Turismo, na modalidade EaD, em até 20% de 

cada disciplina, nos anos de 2015/2016/2017/2018, conforme legislação.  

● Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o art. 80 da Lei Nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). 

● Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006, 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. 

● Decreto Nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera dispositivos dos Decretos 

Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e Nº 5.773, de 9 de maio de 2006, 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. 

● Lei Federal Nº 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) 

em 09/01/01, por dez anos, ressalta a importância da educação a distância e 

define prazos para sua implantação e consolidação. A referida Lei, no capítulo 

sobre a “educação à distância e tecnologias educacionais”, define “objetivos e 

metas”. 

● Portaria MEC Nº 4.059/04 - Oferta de disciplinas integrantes do currículo dos 

cursos do ensino superior que utilizem a modalidade semipresencial – (20% a 

distância), revogou a Portaria MEC Nº 2.253/2001. 

O Tutor na EaD, na FMP, é uma figura determinante no processo de 

consolidação de um modelo ideal de educação. Neste sentido, a Faculdade 

Municipal de Palhoça disponibiliza Professores para atuarem como Tutores, com a 

finalidade de acompanhar os acadêmicos nos cursos de graduação da FMP. 

Na FMP a EaD é uma ferramenta de complementação do trabalho 

pedagógico e envolve o uso de ambiente virtual de ensino e aprendizagem por meio 

da Plataforma GOOGLE FOR EDUCATION.  

Atualmente a função de Tutor na Faculdade Municipal de Palhoça é 

desempenhado pelo professor Alexandre Lisboa da Silva. O acesso ao seu Currículo 
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Lattes pode ser efetuado pelo site: <http://lattes.cnpq.br/1048698327084697>. 

 

 

 

 

2.3 OBJETIVOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA FMP 
 
 

2.3.1 Objetivo Geral 
 

Formar profissionais para exercerem a docência na Educação Infantil, nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, para atuarem em Gestão Educacional, produzir e difundir conhecimentos 

correlatos a educação formal e não formal, em espaço escolar e não escolar, numa 

perspectiva de educador-pesquisador.  

 

2.3.2 Objetivos Específicos 
 

● Formar profissionais qualificados para programar e implementar ações 

diversificadas numa perspectiva de transformação e crescimento regional, que 

considerem as demandas da sociedade por meio da observação crítico-reflexiva 

da mesma; 

● Formar profissionais que considerem a reflexão acerca da sua prática 

pedagógica, como uma necessidade na qualificação do seu trabalho pedagógico; 

● Estimular a formação de profissionais gestores do processo de proposição de 

ações, numa perspectiva da gestão democrática e de superação das 

problemáticas existentes na comunidade; 

● Formar profissionais qualificados para atenderem as especificidades da Educação 

Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e 

Adultos, e do Curso Normal em nível médio seguindo parâmetros éticos; 

● Formar profissionais numa perspectiva de produção e difusão dos conhecimentos 

correlatos aos diversos níveis e modalidades de ensino da Educação Básica, 

tendo a pesquisa como eixo norteador, seguindo parâmetros éticos.  



● Aprofundar e ampliar a compreensão de mundo, por meio do diálogo

entre a análise crítica da realidade e do conhecimento científico historicamente 

produzido; 

● Promover o processo de ensino

sócio-político-cultural-

demais diferenças. 

● Qualificar profissionais com uma visão sistêmica do processo educacional, 

considerando indissociáveis a teoria e a prática, de modo a compreender a 

formação humana numa perspectiva processual e dinâmica.

 

 

2.4 PERFIL DO EGRESSO
 

O Curso de Pedagogia da FMP

reflexivo, com sólidas bases em conhecimentos 

fundamentem a docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para atuarem 

Gestão Educacional e como professor

Esse profissional deverá estar apto a inserir

atuar com as seguintes competências e habilidades:

● Dominar concepções teóricas e metodológicas nas áreas de conhecimento da 

Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos na educação formal e não formal, em espaço escolar e não escolar;

● Atuar na Gestão Educacional nas diferentes áreas: direção, coordenação e 

equipes pedagógicas, fortalecend

escolares com a gestão democrática pedagógica. 

● Planejar, elaborar, executar e avaliar planos e/ou projetos de ação pedagógica 

que expressem o processo de planejamento das instituições escolares e não 

escolares; 

● Avaliar de forma processual e contínua os processos de ensino

compreendê-lo como instrumento da análise

● Articular ações nos diversos setores/espaços das instituições escolares e não 

 

Aprofundar e ampliar a compreensão de mundo, por meio do diálogo

se crítica da realidade e do conhecimento científico historicamente 

Promover o processo de ensino-aprendizagem, que considere a diversidade 

-étnico-racial e respeite a orientação religiosa, sexual e 

Qualificar profissionais com uma visão sistêmica do processo educacional, 

considerando indissociáveis a teoria e a prática, de modo a compreender a 

formação humana numa perspectiva processual e dinâmica. 

2.4 PERFIL DO EGRESSO 

O Curso de Pedagogia da FMP se propõe a formar o pedagogo crítico

reflexivo, com sólidas bases em conhecimentos científicos e éticos que 

fundamentem a docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para atuarem 

Gestão Educacional e como professor-pesquisador.  

Esse profissional deverá estar apto a inserir-se no mundo do trabalho para 

atuar com as seguintes competências e habilidades: 

Dominar concepções teóricas e metodológicas nas áreas de conhecimento da 

Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos na educação formal e não formal, em espaço escolar e não escolar;

Atuar na Gestão Educacional nas diferentes áreas: direção, coordenação e 

equipes pedagógicas, fortalecendo o compromisso das instituições escolares e não 

escolares com a gestão democrática pedagógica.  

Planejar, elaborar, executar e avaliar planos e/ou projetos de ação pedagógica 

que expressem o processo de planejamento das instituições escolares e não 

Avaliar de forma processual e contínua os processos de ensino

lo como instrumento da análise-reflexiva da sua prática pedagógica;

Articular ações nos diversos setores/espaços das instituições escolares e não 
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Aprofundar e ampliar a compreensão de mundo, por meio do diálogo-reflexivo 

se crítica da realidade e do conhecimento científico historicamente 

aprendizagem, que considere a diversidade 

racial e respeite a orientação religiosa, sexual e 

Qualificar profissionais com uma visão sistêmica do processo educacional, 

considerando indissociáveis a teoria e a prática, de modo a compreender a 

se propõe a formar o pedagogo crítico-

científicos e éticos que 

fundamentem a docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para atuarem em 

se no mundo do trabalho para 

Dominar concepções teóricas e metodológicas nas áreas de conhecimento da 

Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos na educação formal e não formal, em espaço escolar e não escolar; 

Atuar na Gestão Educacional nas diferentes áreas: direção, coordenação e 

o o compromisso das instituições escolares e não 

Planejar, elaborar, executar e avaliar planos e/ou projetos de ação pedagógica 

que expressem o processo de planejamento das instituições escolares e não 

Avaliar de forma processual e contínua os processos de ensino-aprendizagem e 

reflexiva da sua prática pedagógica; 

Articular ações nos diversos setores/espaços das instituições escolares e não 
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escolares, formais e não formais, em torno de projetos coletivos, participativos e 

democráticos; 

● Compreender a formação continuada e a pesquisa como tempos/espaços 

necessários ao aperfeiçoamento de sua prática pedagógica; 

● Associar as tecnologias de informação e comunicação ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas;  

● Promover ações educativas que facilitem as relações de cooperação entre a 

instituição educativa, a família e a comunidade; 

● Demonstrar, nas ações pedagógicas, a consciência da diversidade, numa 

perspectiva inclusiva, respeitando as diferenças de naturezas ambientais e 

ecológicas, culturais, étnico-raciais, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outros; 

● Atuar de forma crítico-reflexiva, numa perspectiva de compreensão e análise da 

educação nos âmbitos social, político, cultural, econômico e tecnológico. 

● Apropriar-se de brinquedos, jogos e brincadeiras como mecanismos facilitadores 

para o processo de ensino aprendizagem. 

 

2.4.1 Campo de atuação 

 
O egresso do curso de pedagogia da FMP terá como campo de atuação a 

docência na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos e a Gestão Educacional. 

O pedagogo será capaz ainda de planejar, organizar, gerir e aperfeiçoar 

processos educativos nos mais diversos âmbitos, inclusive em empresas e 

organizações de Educação não formal. 

 

2.4.2 Coerência da justificativa/objetivos do curso com a realidade 

socioeconômica local e regional 

 
Palhoça é um dos municípios de Santa Catarina que apresenta crescimento 

populacional significativo nos últimos anos devido à oferta de empregos.  
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Em função desse crescimento populacional observou-se um aumento 

significativo na procura de vagas das instituições educacionais públicas e também se 

constatou um aumento da população com poucos anos de escolaridade. Este último 

fato se deve aos jovens e adultos que por motivos diversos não tiveram acesso a 

educação escolar em idade regular.  

Em detrimento do quadro apresentado, há um aumento de demanda de 

profissionais da Educação habilitados que possam atender as instituições 

educacionais nos mais diversos níveis e modalidades da Educação Básica. 

 Em função dessa demanda se evidencia a necessidade de uma instituição 

como a FMP que vem ao encontro dos anseios do município, formando profissionais 

na área da educação e que possam atuar de forma coerente, eficiente e efetiva na 

comunidade que está inserida. 

 
 
 
2.5 ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Segundo as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia visa à 

“formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio de 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” (BRASIL, 2005, p. 06). Indicando que a formação oferecida possa 

abranger docência, da participação da gestão e da avaliação de sistemas e 

instituições de ensino em geral, bem como, a elaboração, a execução, o 

acompanhamento de programas e as atividades educativas.  

No que tange a organização do curso de Pedagogia, observa-se: “os 

princípios constitucionais e legais; a diversidade sociocultural e regional do país; a 

organização federativa do Estado brasileiro; a pluralidade de ideias e de 

concepções pedagógicas, a competência dos estabelecimentos de ensino e dos 

docentes para a gestão democrática” (BRASIL, 2005, p. 06). 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da FMP (PDI) é um instrumento 
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de planejamento e gestão que considera a identidade da IES, no que diz respeito à 

sua filosofia de trabalho. Enquanto que, é no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

que se define as diretrizes pedagógicas, que orientam suas ações e as atividades 

acadêmicas e científicas que são desenvolvidas ou que se pretende desenvolver. 

Esses aspectos são atendidos pelo curso, cujos objetivos convergem para a 

formação de profissionais em resposta às necessidades do mercado, sobretudo às 

relacionadas com uma formação ética, crítica e consciente diante da realidade 

brasileira. 

O Curso de Pedagogia da FMP contribui para que o PDI e PPI da FMP 

possam atender ao que se propõem, uma vez que, objetivos do curso convergem 

para a formação de profissionais em resposta às necessidades do mundo do 

trabalho, sobretudo às relacionadas com uma formação ética, crítica e consciente 

diante da realidade brasileira. 

a) O Curso de Pedagogia tem sua integralização curricular da Matriz de 2014.1 com o total 

de 3.401 horas, distribuídas do seguinte modo: 

 

● 2805h de Estudos Básicos previstos nas atividades teórico-práticas 

constantes nas unidades curriculares distribuídas nos oito semestres do curso, de 

acordo com Resolução CNE/CP n. 01 de 15 de maio de 2006; 

●  396h de Estágio Interdisciplinar; 

●  200h de Atividades Complementares. 

 

b) A integralização curricular da Matriz de 2017.1totaliza de 3.341 horas, 

distribuídas do seguinte modo: 

 

● 429h de Prática de Ensino 

● 402h de Estágio Interdisciplinar; 

● 2.310h de Unidades Curriculares do Núcleo Geral Diversificado, distribuídas 

nos oito semestres do curso, de acordo com a Resolução CNE/CO n. 02 de 1º de 

julho de 2015. 

● 200h de Atividades Complementares. 



 

79 
 

Como forma de propiciar experiências de Aprofundamento de Estudos 

diversificados e significativos para a formação acadêmica, as Atividades 

Complementares (AC) para esse fim deverão contemplar as seguintes ações: visitas 

de estudos a instituições educacionais e culturais, participação em pesquisa, utilizar 

o laboratório (brinquedoteca) para aplicação de atividades e realizar vivências, 

atividades culturais e pedagógicas, participação em eventos, cursos de formação 

pedagógica, Projetos desenvolvidos em Unidades Escolares, Organizações não 

Governamentais (ONG) e outras instituições com atividades escolares e não 

escolares, conforme estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia – Resolução CNE 01/2006. 

Assim, às 200 horas de horas de Atividades Complementares teórico-práticas 

de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da 

iniciação científica, da extensão e da monitoria, serão validadas pela Coordenação 

do Curso de Pedagogia, por meio de formulário especificado, com as respectivas 

comprovações. As Atividades Complementares deverão ser cumpridas 

obrigatoriamente ao longo dos semestres do curso. O não cumprimento das ACs 

acarretará em não conclusão do curso no final de 08 (oito) semestres 

 

 

2.6 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO 
 

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia foi concebido com base nas referências 

legais da Lei nº 9.394 de 20/11/1996 (LDB), Parecer CNE/CES nº 776/97, de 

03/12/1997, que estabelece as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação, no 

Parecer CNE/CES 436/2001, na Resolução CNE/CP nº 3/2002, de 18/12/2002, nas 

Portarias nº 10 de 28/07/2006, 1024 de 11/05/2006, Resolução nº 02/2015, entre 

outras já previstas no item base legal do curso.  

As ações propostas pela FMP atendem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação 

dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e Nº 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP Nº 
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1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

Por outro lado, acadêmica e teoricamente, estas discussões são tratadas como 

princípios norteadores de toda a nova Matriz Curricular do Curso. As ementas e 

objetivo das fases visam trabalhar aspectos sociológicos e o senso crítico necessário 

à compreensão de políticas públicas, ações sociais e políticas afirmativas, cujo 

objeto seja a temática étnico-racial, bem como a compreensão e valorização de 

ações voltadas ao combate de todas as formas de preconceitos, discriminações e 

desigualdades. Os temas abordados incentivam o estudante a pensar e agir de 

forma ética na convivência em uma sociedade diversificada étnica, cultural e 

socialmente.  

 

 

 

2.5 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 
 

A matriz curricular do curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça 

foi elaborada de forma a privilegiar a integração das unidades curriculares em suas 

fases e períodos para o desenvolvimento do perfil do egresso do curso o qual se 

propõe a formar o pedagogo crítico-reflexivo, com sólidas bases em conhecimentos 

científicos e éticos que fundamentem à docência na Educação Infantil, nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

para atuarem em Gestão Educacional e como professor-pesquisador , assim como o 

objetivo do curso. Os conteúdos curriculares estão em acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais - Formação de Professores -  Licenciatura Plena (Resolução 

CNE/CP n. 01/ 2002), Resolução CNE/CP n.01/2006 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia - Licenciatura. 

Diante desta proposição, convém historicizar o processo pelo qual se 

percorreu até este momento, sendo que, para os acadêmicos ingressantes no 

semestre de 2013.2, houve a migração da Matriz Curricular de 2011, para a Matriz 

Curricular 2014.1 (atualmente estão cursando a 8ª fase). Deliberada após 

assembleia com os estudantes, coordenada pela Direção Acadêmica, no segundo 
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semestre de 2013. Naquele momento, os acadêmicos da 1ª fase optaram pela 

migração de Matriz Curricular. Deste modo, a matriz foi sendo implementada no 

semestre de 2014.1, por semestre de ingresso e integralização. 

A partir da Resolução n. 02, de 1º de Julho de 2015, percebeu-se a 

necessidade de se estudar, refletir e atualizar a organização acadêmica e a Matriz 

Curricular do Curso. Desde então, vem sendo amplamente discutida e reformulada. 

Esta necessidade de reestruturação da Matriz Curricular do curso de 

Pedagogia da FMP, reforçou-se após avaliação para o reconhecimento do curso, 

realizada pelo Conselho Estadual de Educação, no mês de agosto de 2015, em que 

foram sugeridas algumas orientações para melhorias do curso, conforme registro em 

Ata de 19/08/2015 da reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Pedagogia. Este, reuniu-se sistematicamente para estudos e ajustes da Matriz 

Curricular 2014.1 e nesse processo, percebeu-se a necessidade de reorganização 

de algumas unidades curriculares, sem prejuízo da integralização do curso. Para 

tanto, levou-se em conta que os estudantes ainda não haviam cursado as fases em 

que tais unidades curriculares seriam ajustadas.  

A Matriz Curricular em andamento, aprovada pelo Parecer nº 347 de 18 de 

novembro de 2014 do Conselho Estadual de Educação que autoriza a alteração da 

Matriz Curricular do Curso de Pedagogia, permanecerá em vigência, paralelamente 

à nova Matriz Curricular 2017.1, disponível no Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia (2014). Posteriormente apresenta-se algumas destas alterações:   

1) As Unidades Curriculares Cultura Afro-brasileira e Educação Escolar 

Indígena eram oferecidas como disciplinas optativas e deveriam constar como 

obrigatórias, conforme orientação do CEE (2015): “O PPC Está coerente com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Porém a temática História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena não está inclusa nas disciplinas obrigatórias, aparece no PPC como 

disciplina optativa [...]”. Para tanto, a temática foi ampliada em abordagens 

transversais dos conteúdos programáticos da matriz curricular, tendo como unidade 

curricular obrigatória: Docência em Multiculturalismo, Sexualidade e Gênero, sob a 

ementa: “Diversidade escola e cultura. Multiculturalismo e políticas de ação 

afirmativa. Conceito de gênero, segundo diferentes escolas teóricas. Parentesco, 
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família, filiação e reprodução”, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada 

pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

2) As unidades curriculares Educação Musical e Arte e Educação com trinta e 

seis horas respectivamente, tiveram suas ementas unificadas na unidade curricular 

Arte e Educação que passou de trinta e três horas para sessenta e seis horas, por 

entender-se que a disciplina voltada para a Arte envolve as demais linguagens.  

3) A unidade Curricular Fundamentos de Psicopedagogia foi incorporada na 

ementa da disciplina Educação Especial e Inclusão.  

 

 Tais reformulações foram aprovadas pelos professores (ver Ata de 

27/10/2015), pelos acadêmicos, (ver Ata de 25/11/2015) e pelo Conselho da 

Faculdade Municipal de Palhoça (CONFAP) pela Resolução AP 010/2016. 

Conforme a Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Pedagogia da FMP do dia 22/09/2015, e após orientações do CEE, optou-se por 

alterar somente a carga horária de algumas disciplinas: 

 
Após uma consulta ao Conselho Estadual de Educação a Diretora 
Acadêmica Degelane Córdova Duarte repassou aos membros do NDE que 
aquele Conselho estava estudando a Resolução Nº 2 de julho de 2015 e 
ainda iria fornecer orientações às instituições. Diante das novas orientações 
e acatando a sugestão do CEE, deliberou-se que seria mantida a mesma 
Matriz Curricular de dois mil e quatorze um, até dois mil e dezessete. 
(ATA da Reunião do NDE de 22/09/2015). 
 

Desta forma, o processo de transição de Matriz do curso sofreu alteração 

significativa em sua carga horária:  

 

● As unidades curriculares Educação e Infância, Metodologia Científica, Pesquisa e 

Prática Pedagógica em EJA/GESTÃO, Projeto de TCC, TCC 1 e 2, passaram para 

33 horas em sala de aula, mais 33 horas em atividades de pesquisa e prática em 

campo, totalizando 66 horas; 

● As unidades curriculares Português e Produção Textual, Currículo, Educação 

Especial e Inclusão passaram a 66 horas em sala de aula mais 33 horas em 

atividades de pesquisa e prática em campo, totalizando 99 horas; 
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● O Estágio Interdisciplinar I Educação Infantil, Estágio Interdisciplinar II Ensino 

Fundamental - anos iniciais e Estágio Interdisciplinar III Educação de Jovens e 

Adultos/Gestão passaram a 33h em sala de aula e 99 horas em campo totalizando 

132 horas.  

 

Conforme deliberado em reuniões com professores, acadêmicos, gestores, 

NDE e CONFAP, buscou-se um alinhamento das fases e articulação das atividades 

integradoras, para concretização dos objetivos de curso, o qual pretende Formar 

profissionais para exercerem a docência e a pesquisa na Educação Infantil, nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos/Gestão, bem como na composição de equipes pedagógicas de instituições 

educacionais e na produção/difusão dos conhecimentos correlatos a educação 

formal e não formal, em ambiente escolar e não escolar, numa perspectiva de 

educador-pesquisador.  

As unidades curriculares por meio da pesquisa e prática, da 1ª à 8ª fase 

articulam a atividade integradora, a aproximação e observação das práticas 

docentes em diferentes contextos educacionais, a partir da relação da práxis 

pedagógica. 

 

Tabela 13: Distribuição das Unidades Curriculares com pesquisa e prática 2014.1 

Fase Pesquisa e prática Carga Horária 

1ª 
Educação e Infância; 

 
Metodologia Científica  

33h em sala e 33h em 
campo 

2ª Português e Produção textual 66h em sala e 33h em 
campo 

3ª 
Currículo; 

 
Educação Especial e Inclusão 

66h em sala e 33h em 
campo 

5ª Estágio Interdisciplinar I – Educação Infantil 33h em sala e 99h em 
campo 

6ª Estágio Interdisciplinar II – Anos Iniciais  33h em sala e 99h em 
campo 
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6ª Projeto de TCC 33h em sala e 33h em 
campo 

7ª Estágio Interdisciplinar III – EJA/ Gestão Escolar 
 

33h em sala e 99h em 
campo 

7ª 

Pesquisa e Prática Pedagógica em Educação de 
Jovens e Adultos/Gestão; 

 
TCC I 

33h em sala e 33h em 
campo 

8ª TCC II 33h em sala e 33h em 
campo 

   
Fonte: FMP (2014) 

 

Estas unidades curriculares norteiam as atividades interdisciplinares de cada fase e 

atravessam os estudos de gênero, diversidade étnico racial e inclusão, educação 

socioambiental e sustentabilidade, visando práticas significativas e contextualizadas. A 

construção pressupõe o reconhecimento da diversidade no desenvolvimento social, 

histórico, cultural, econômico e político da sociedade como eixo estruturante do trabalho 

pedagógico, na articulação com a construção da justiça social, a inclusão e com o exercício 

dos direitos humanos, considerando, entre outros, a Constituição Federal (1988), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1989), Plano Nacional de Educação (2014/2024), a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2009), o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos (2008) e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (2012), a Política Nacional de Educação Ambiental (1999), o Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (2013-2015), Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica: diversidade e inclusão (2013) que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Escolar 

Quilombola, Educação Ambiental (2013). 

 

Tabela 14: distribuição de Carga Horária por unidade curricular 2014.1 
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Carga Horária Disciplinas/Créditos Créditos 

1º 396h 24 

2º 363h 22 

3º 396h 24 

4º 330h 20 

5º 429h 26 

6º 462h 28 

7º 462h 28 

8º 363h 22 

Total Hora Aula/Crédito 3201 Horas 194 Créditos 

Fonte: FMP (2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para isto, destacam-se algumas ações desenvolvidas para efetivar tais 

objetivos do curso: 

 

a) Linhas de Pesquisa: diálogo intrínseco da pesquisa e prática em seus diferentes 

espaços formais e não formais, alinhado à matriz curricular do curso, tendo como 

grande área a Educação e Contemporaneidade, visando contemplar as 
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temporalidades humanas14 - infância, juventude, maturidade - e a demanda 

econômica, social, cultural, política e ambiental, conforme apresentado no item 2.2.3 

deste documento15. 

 

Grande Área: Educação e contemporaneidade 
 
Descrição das linhas de pesquisa: 
 

1. Infância: Esta linha estuda as múltiplas linguagens, processos de criação, 

constituição do sujeito, formação docente e as políticas públicas que afetam a 

infância. 

2. Juventude e maturidade: Esta linha estuda as múltiplas linguagens, processos de 

criação, constituição do sujeito, formação docente e as políticas públicas que afetam 

a juventude e a maturidade. 

3. Diversidade e Inclusão: Esta linha estuda gênero, identidade, relações étnico-

raciais, constituição das igualdades e diferenças e a questão das migrações. 

4. Gestão: Esta linha estuda os processos de gestão em espaços escolares e não 

escolares. 

5. Práticas inovadoras e sustentabilidade: Esta linha estuda as tecnologias em 

educação, tecnologias assistivas, metodologias, planejamento currículo, educação 

socioambiental, didática, educação integral e em tempo integral, Homeschooling.  
 

b) Reuniões de professores: realizadas para atender as demandas que exigem 

discussão, reflexão da práxis, socialização, deliberações e alinhamento do curso, 

                                                 
14 Atenta-se para as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
15 Tais demandas estão em conformidade com as Políticas de educação ambiental - Lei nº 9.795, de 
27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002; Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira, 
Africana e Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e 
N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004; 
Decreto Nº 186/08 e Decreto nº 6.949 - Aprova e promulga o texto da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e Portaria N.º 1.793, de dezembro de 1994 “a necessidade de 
complementar os currículos de formação de docentes e outros profissionais que interagem com 
portadores de necessidades especiais [...] Art.1º. Recomendar a inclusão da disciplina “ASPECTOS 
ÉTICO-POLÍTICO EDUCACIONAIS DA NORMALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA 
PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS”, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, 
Psicologia e em todas as Licenciaturas” (BRASIL, 1994). 
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obedecendo ao Artigo 56 da LEI Nº 9.394/1996, que diz que “As instituições públicas 

de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a 

existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da 

comunidade institucional, local e regional” (BRASIL, 1996). 
 

c) Reuniões de professores para alinhamento das fases: planejar, avaliar e 

desenvolver a atividade integradora, os objetivos da fase em consonância com os 

objetivos do curso. Neste processo, é designado um professor responsável por fase 

que organiza a atividade integradora, como a divisão dos grupos por professor, bem 

como dialoga com os demais docentes da fase, com a coordenação do curso e com 

os estudantes.  
 

d) Reuniões de professores dos Estágios Interdisciplinares: realizada 

periodicamente e objetiva a articulação entre as propostas e demandas a serem 

deliberadas.  
 

Tabela 15: Docentes responsáveis por fase em 2017.1 

Fase Professor responsável 2017.1 E-mail 

1ª Dr. Gregori Michel Czizeweski gregori.michel@fmpsc.edu.br 

2ª Drª. Mirian Adriana Branco  mirian.branco@fmpsc.edu.br 

3ª MSsc. Vera Regina Lúcio (matutino) 
MSc. Ana Cláudia Taú (noturno) 

vera.lucio@fmpsc.edu.br 
ana.tau@fmpsc.edu.br 

4ª MSc. Horácio Dutra Mello horacio.mello@fmpsc.edu.br 

5ª MSc. Jackson Alexsandro Peres Jackson.peres@fmpsc.edu.br 

6ª MSc. Gisele Gonçalves gisele.goncalves@fmpsc.edu.br 

7ª Drª. Maria Fernanda Diogo  maria.diogo@fmpsc.edu.br 

8ª Drª. Juliane Di Paula Queiroz Odinino juliane.odinino@fmpsc.edu.br 

   
Fonte: FMP (2017) 

 

e) Reuniões com os representantes de turma: realizada mensalmente, tem a 

finalidade de aproximação com os estudantes, diálogo, discussão de questões 

acadêmicas, administrativas, pedagógicas, limitações e possibilidades da fase. 
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f) Assembleia com estudantes: acontece a partir das demandas pedagógicas e 

acadêmicas. 

 

g) Oferta do curso de Nivelamento: Leitura, interpretação e produção textual no 

ensino superior, para acadêmicos que necessitam aperfeiçoar a leitura e escrita 

acadêmica, cuja ementa possibilita: “Tipos de Linguagem. Leitura de diversos 

gêneros textuais. Leitura e produção textual. Gêneros discursivos com organização 

composicional, estilo e tema compatíveis com o gênero. Coesão e coerência 

textuais. Produção textual e reconhecimento de gêneros com linha de formação em 

produção de textos acadêmicos”, com a carga horária média de 33 horas, vinculado 

à extensão. 

 

h) Integração com redes de ensino: formação continuada para a rede municipal de 

ensino do Município de Palhoça e rede estadual de Santa Catarina, visando a 

responsabilidade social e a integração do curso com a comunidade local. 

A formação continuada com as Escolas Básicas do Município de Palhoça da rede 

estadual se efetiva por meio do Estágio Interdisciplinar em Anos Iniciais e Educação 

de Jovens e Adultos/Gestão, por entender este espaço de co-formação dos 

acadêmicos-estagiários e professores. Os professores da FMP contribuem com a 

reflexão teórica/prática de temáticas, tais como: Planejamento; Avaliação; 

Humanização dos tempos e espaços; Prática docente; O brincar nos anos iniciais; 

Currículo; Projetos de trabalho; Educação ambiental e sustentabilidade; Leitura e 

escrita.  

Os professores supervisores das instituições campo de Estágio que 

acompanharam e avaliaram os estudantes durante sua realização são convidados a 

participar do Seminário de Socialização dos estágios, e assim são certificados com 

uma carga horária de 20 horas, como co-formadores dos acadêmicos-estagiários.  

Desde 2014 o Setor de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Palhoça 

se propõe em parceria com a FMP, reconstruir e produzir o documento das 

Diretrizes Municipais da Educação Infantil, o qual norteará a base para 
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desenvolvimento das ações pedagógicas nas creches e Centros de Educação 

Infantil do município. 

A FMP dispõe de docentes do curso de Pedagogia com carga horária 

disponível para ministrar a formação continuada para os professores da Educação 

Infantil, cujas temáticas sugeridas pelos mesmos, incluem: Relação com as famílias; 

O papel do Gestor, do professor e dos demais funcionários na Educação infantil; 

Organização dos Tempos e Espaços na Educação Infantil; Interações e brincadeiras; 

Como é alfabetizar na Educação Infantil? Corpo e Movimento na Educação Infantil; 

Planejamento, Avaliação e Registro na Educação infantil; Educação Especial 

Inclusiva, Autismo; Relações com os bebês e crianças bem pequenas; Famílias e 

relações afetivas; organização do cotidiano de trabalho com as crianças; Identidade: 

respeitando as diferenças; Diversidade, elemento fundamental no processo 

formativo. 

A proposta de trabalho possui como metodologia uma dinâmica participativa, 

dialógica e reflexiva sobre a práxis pedagógica, viabilizando tempo para estudos e 

produção do documento municipal, assim permite uma maior participação de todos 

os profissionais que compõem a Educação infantil, professores, gestores, auxiliares 

de serviços gerais e cozinheiras16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Em 2016, os professores, Juliane Di Paula Queiroz Odinino, Ivanir Maciel, Odimar Lorenset, Vera 
Regina Lúcio e Horácio Dutra Mello produziram coletivamente, junto aos profissionais da Educação 
Infantil, textos norteados pelas temáticas trabalhadas, para comporem o documento oficial das 
Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil do município. 
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2.5.1 Matriz Curricular do curso de Pedagogia 2014.1 

 

 
 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 
CURSO DE PEDAGOGIA 
Matriz Curricular 2014.1 

 

Fase Unidade Curricular C H Pré-requisito 

1ª. 

História da Educação I  66  

Filosofia  66  

Ciências sociais e Educação I 66  

Metodologia Científica  33+33 
66  

Educação e Infância 33+33 
66  

Psicologia 66  

TOTAL 396h  

2ª. 

Português e Produção Textual 66+33 
99  

Didática I 66  

História da Educação II  66 História da Educação I 

Filosofia da Educação  66 Filosofia I 

Psicologia da Educação  66 Psicologia 

TOTAL 363h  

3ª. 

Didática II 66 Didática I 

Ciências Sociais  e Educação II 66 Ciências Sociais I 

Currículo 66+33 
99  

Aprendizagem e Desenvolvimento 66 Psicologia da Educação 

Educação Especial e Inclusão 66+33 
99 

 
 

TOTAL 396h  

 
4ª. 

Metodologia do Ensino de Português 66  
Didática II 

Letramento e Infância 66  

Educação Infantil 66 Educação e Infância 
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 Avaliação 66 Didática II 

Planejamento Educacional 66 Didática II 

TOTAL 330h  

   

5ª 

Metodologia do Ensino Geografia 66 Didática II 

Metodologia do Ensino Matemática 66 Didática II 

Metodologia do Ensino de Ciências 66 Didática II 

Alfabetização e Letramento  66 Letramento e Infância 

Pesquisa e Prática Pedagógica em Educação 
Infantil 33 Educação Infantil 

Estágio Interdisciplinar I em Educação Infantil 99+33 
=132 Didática II/ Educação Infantil 

TOTAL 429h  

6ª 

Projeto de TCC 
33+33 

66 
Metodologia Científica 

Educação de Jovens e Adultos 66 Didática II 

Metodologia do Ensino de História 66 Didática II 

Organização e Gestão da Educação Básica 33 Planejamento Educacional 

Arte Educação 66  

Pesquisa e Prática Pedagógica em anos 
iniciais do Ensino Fundamental  33 

Pesquisa e Prática Pedagógica 
em Educação Infantil/ 
Metodologia de matemática e 
Metodologia de Língua 
Portuguesa 

 Estágio Interdisciplinar II - Anos Iniciais 99+33 
=132 Estágio Interdisciplinar I 

TOTAL 462h  

7ª. 

Educação e Juventude 66  

Políticas Públicas em Educação 66  

Gestão Educacional 66 Organização e Gestão da 
Educação Básica 

Pesquisa e Prática Pedagógica em EJA/Gestão 
Escolar 

33+33 
66 

Pesquisa e Prática Pedagógica 
em Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Estágio Interdisciplinar III - EJA/ Gestão 66+66= 
132 Estágio Interdisciplinar II 

TCC 1 
33+33 

66 
 

Projeto de TCC 
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TOTAL 462h  

   

   

8ª 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 66  

Tecnologias, Mídias e Conhecimento aplicados 
na Educação 66  

Docência: Multiculturalismo, Sexualidade e 
Gênero 33  

TCC 2  33+33 
66 TCC 1 

Educação Socioambiental e Sustentabilidade 66  

Optativa 66  

TOTAL 363h  

TOTAL ESTUDOS BÁSICOS  2805h  

ESTÁGIO 396h  

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 200h  

CARGA HORÁRIA TOTAL 3401h  

 
 
Unidades curriculares optativas: 

● Literatura infanto-juvenil 

● Pedagogia em espaços não escolares 

● História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

● Fundamentos em Psicopedagogia 

● Educação Musical 

● Estatística aplicada a Educação 

● Antropologia 

● Orientação e Supervisão 

● Cultura corporal e psicomotricidade 
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2.5.1.1 Equivalências Matriz Curricular 2014.1 
 
 

CURSO DE PEDAGOGIA 
Matriz Curricular 2014.1 

EQUIVALÊNCIAS 
 

Fase MATRIZ 2013/2 a 2016/1 CH 
EQUIVALÊNCIA MATRIZ 2011 a 

2013/1 
CH 

 
 

1ª 
 
 
 
 
 
 

História da Educação I  66 História da Educação I 72 
Filosofia  66 Filosofia e Ética 72 
Ciências sociais e Educação I 66 Sociologia da Educação I 72 

Metodologia Científica  33+33 
66 

Metodologia da Pesquisa e Projetos 72 

Educação e Infância 33+33 
66 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 

Psicologia 66 Psicologia 72 

Fase  396h   

2ª 
 

Português Produção Textual 66+33 
99 

Português e Produção Textual 72 

Didática I 66 Didática I 72 
História da Educação II  66 História da Educação II 72 
Filosofia da Educação  66 Filosofia da Educação 72 
Psicologia da Educação  66 Psicologia da Educação 72 

Fase  363h   

3ª 
 

Didática II 66 Didática II 72 
Ciências Sociais  e Educação II 66 Sociologia da Educação II 72 

Currículo  66+33 
99 

Currículo ou avaliação 72 

Aprendizagem e Desenvolvimento 66 Aprendizagem e Desenvolvimento 72 

Educação Especial e Inclusão 
66+33 

99 Educação Especial 72 

 Diversidade e Inclusão 72 
     
Fase  396h   

 
 
 
 

4ª 
 

Metodologia do Ensino de 
Português 

66 Metodologia do Ensino de Português 72 

Letramento e Infância 66 Alfabetização e Letramento I  72 
Planejamento Educacional 66 Planejamento 72 
Avaliação  66 Currículo ou avaliação  72 
Educação Infantil 66 Educação Infantil  72 

Fase  330h   
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia do Ensino Geografia 66 Metodologia do Ensino de Geografia 36 

Metodologia do Ensino Matemática 
66 Metodologia do Ensino de 

Matemática 
 

72 

Metodologia do Ensino de Ciências 66 Metodologia do Ensino de Ciências 36 
Alfabetização e Letramento  66 Alfabetização e Letramento II 72 
Pesquisa e Prática Pedagógica 33 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 
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5ª 
 

Educação Infantil xxxxxxxxxx 

Estágio Interdisciplinar I Educação 
Infantil 

99+33 
132 

Estágio Interdisciplinar I Educação 
Infantil 

74 + 
36 
110 

Fase       429h   

 
 
 

6ª 
 

Projeto de TCC 33+33 
66 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 

xx 

Educação de Jovens e adultos 66 Educação de Jovens e Adultos 72 
Metodologia do Ensino de História   66 Metodologia do Ensino de História 36 

Organização e Gestão da Educação 
Básica. 

 
 

33 

Estrutura e Funcionamento da 
Educação Básica 

72 

 
 

 

Legislação Educacional 72 

Arte Educação 66 Arte Educação 72 
Pesquisa e Prática Pedagógica 
Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

33 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 

xx 

Estágio Interdisciplinar II Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais  

99+33 
132 

Estágio Interdisciplinar II Anos 
Iniciais  

74 + 
36 
110 

Fase       462h   

7ª 
 

Educação e Juventude  66 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 

xx 

Políticas Públicas  66 Políticas Públicas 72 

Gestão Educacional 
 
 
 

66 Gestão Escolar 
 

36 

 
 

 

Gestão de Pessoas na Educação 36 

 
 

 

Modelos de Gestão 36 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx 

xx Estatística aplicada à Educação 72 

   Fundamentos de Psicopedagogia 
 

 
36 

Pesquisa e Prática Pedagógica  
EJA/GESTÃO 

33+33 
66 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx 

xx 

Estágio Interdisciplinar III 
EJA/GESTÃO 

66+66 
132 

Estágio Interdisciplinar III em 
EJA/Gestão 

74 + 36 
110 

TCC 1 
 

33+33 
66 

Projeto de TCC 
 

36 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx 

xx Empreendedorismo 36 

Fase       462h   
 
 
 
 
 
 
 
 

8ª 
 

Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS 

66 Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 72 

Tecnologias, Mídias e 
Conhecimento Aplicados na 
Educação 

66 Tecnologia e Educação 36 

Docência em Multiculturalismo, 
Sexualidade e Gênero 

33 Educação e Contemporaneidade 
 

36 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Direitos Humanos e Cidadania 
 

72 

TCC 2  33+33 Elaboração de monografia 40+ 
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66 72 
112 

Educação Socioambiental e 
Sustentabilidade 

66 Educação Socioambiental e 
Sustentabilidade 
 

72 

Optativa 66 Optativa 72 
      363h    

 TOTAL ESTUDOS BÁSICOS 
   2805h  2812 h 

 
 ESTÁGIO  396h  330h 
 ATIVIDADE COMPLEMENTAR  200h  200h 

 TOTAL   3401h       
3342h 

 

OPTATIVAS: 
Estatística Aplicada a Educação 
Fundamentos em Psicopedagogia 
Educação Musical 
Pedagogia em Espaços não 
escolares  
Cultura Corporal, Movimento e 
Psicomotricidade  
Antropologia 
Orientação e supervisão 
Literatura Infanto-Juvenil 
História e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena 
 

 OPTATIVAS: 
Educação e Redes de Apoio 
Educação musical 
Educação Escolar Indígena  
Cultura Afro-Brasileira  
Pedagogia Hospitalar 
Educação e Saúde 
Estatística aplicada a Educação 
Antropologia 

 

 
FONTE: FMP (2014) 
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2.5.2 Matriz Curricular do Curso de Pedagogia 2017.1 

 

 

A Matriz Curricular (2017.1) do curso de Pedagogia da Faculdade Municipal 

de Palhoça foi aprovada pela Resolução CONFAP nº 010/2016, resultado de um 

amplo e profícuo processo de debate e discussões, envolvendo todos os segmentos 

do curso, com participação dos docentes, coordenação de curso, direção acadêmica 

e estudantes representantes do curso de Pedagogia, das quais, o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) ficou responsável pela articulação das mesmas. Assim retrata-se 

o compromisso de todos os envolvidos com a necessária reformulação em curso17. 

Neste processo, manteve-se a coerência entre os princípios de natureza 

social, política, econômica, cultural, assim como o perfil profissional do egresso, 

estrutura curricular e o contexto educacional. A matriz curricular apresentada a 

seguir toma como pressuposto, a docência, a iniciação científica e a práxis 

pedagógica como base para a formação do licenciado em Pedagogia, atendendo a 

Resolução n. 02/2015.  

As unidades curriculares por meio da pesquisa e prática, da 1ª à 7ª, fase 

articulam a atividade integradora, a aproximação e observação das práticas 

docentes em diferentes contextos educacionais, a partir da relação da práxis 

pedagógica. A Matriz Curricular 2017.1 destaca-se por contemplar em suas ementas 

a organização dos tempos e espaços das instituições escolares e não escolares 

                                                 
17 A nova Matriz Curricular do curso de Pedagogia foi alterada no NDE em 22/09/2015, aprovada em 
24/09/2015 pelo Colegiado do curso. Em 27.10.2015 foi realizado estudo, sugestões e interlocução 
com os Docentes. 
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voltadas para as diferentes temporalidades humanas, permitindo que o acadêmico 

de Pedagogia vivencie práticas diversificadas, incluindo o ensino e a gestão 

educacional, na sua tessitura com a pesquisa educacional.  

 De acordo com o Artigo 5º da Resolução n. 2/07/2015 em seus parágrafos:  

 

I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e 
relevância aos conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, 
consoantes às exigências da educação básica e da educação superior 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;  
II - à construção do conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão 
como princípios pedagógicos essenciais ao exercício e aprimoramento do 
profissional do magistério e ao aperfeiçoamento da prática educativa; 
III - ao acesso às fontes nacionais e internacionais de pesquisa, ao 
material de apoio pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e 
produção acadêmica-profissional, viabilizando os programas de fomento à 
pesquisa sobre a educação básica;  
IV - às dinâmicas pedagógicas que contribuam para o exercício 
profissional e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de 
visão ampla do processo formativo, seus diferentes ritmos, tempos e 
espaços, em face das dimensões psicossociais, histórico-culturais, 
afetivas, relacionais e interativas que permeiam a ação pedagógica, 
possibilitando as condições para o exercício do pensamento crítico, a 
resolução de problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a 
criatividade, a inovação, a liderança e a autonomia [...] (BRASIL, 2015). 

 

Esta trama da pesquisa com a prática se estende às seguintes unidades 

curriculares: 

 

Tabela 16: Distribuição das Unidades Curriculares com pesquisa e prática 

Fase Pesquisa e prática Carga Horária 

1ª Prática em Educação e Infância 33h em sala e 33h em 
campo 

2ª Prática Pedagógica em Didática 66h m sala e 33h em 
campo 

3ª Prática Pedagógica em Ciências Sociais e 
Educação 

33h em sala e 33h em 
campo 

4ª Prática de Letramento 33h em sala e 33h em 
campo 

5ª Pesquisa e Prática em Educação Infantil 33h em sala e 33h em 
campo 

6ª Pesquisa e Prática Pedagógica em Ensino 33h em sala e 33h em 
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Fundamental - Anos Iniciais campo 

7ª Pesquisa e Prática Pedagógica em Educação de 
Jovens e Adultos/Gestão 

33h em sala e 33h em 
campo 

   
Fonte: FMP (2017) 

 

 Estas unidades curriculares norteiam as atividades interdisciplinares de cada 

fase e atravessam os estudos de gênero, diversidade étnico racial e inclusão, 

educação socioambiental e sustentabilidade, visando práticas significativas e 

contextualizadas. A construção pressupõe o reconhecimento da diversidade no 

desenvolvimento social, histórico, cultural, econômico e político da sociedade como 

eixo estruturante do trabalho pedagógico, na articulação com a construção da justiça 

social, a inclusão e com o exercício dos direitos humanos, considerando, entre 

outros, a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1989), Plano Nacional de 

Educação (2014/2024), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2009), o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (2008) e as  Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos (2012), a Política Nacional de Educação Ambiental (1999), o 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013-2015), Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica: diversidade e inclusão (2013) que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, Educação 

do Campo, Educação Escolar Quilombola, Educação Ambiental (2013). 

A Resolução n. 2/7/2015 dispõe em seu Artigo 13 que os cursos de 

licenciatura: 

[...] organizados em áreas especializadas, por componente curricular ou 
por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, considerando-se a 
complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem 
como a formação para o exercício integrado e indissociável da docência 
na educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos 
processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão 
do conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por 
meio da garantia de base comum nacional das orientações curriculares. 
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e 
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duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração 
de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
distribuídas ao longo do processo formativo; 
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área 
de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras 
áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 
instituição; 
III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 
12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; 
IV - 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, consoante o projeto de curso da instituição 
(BRASIL, 2015). 

 
 Em conformidade com o previsto na Resolução citada, o curso de Pedagogia 

da FMP em sua matriz 2017.1 organiza sua carga horária da seguinte forma: 

 
 
 
 
Tabela 17: distribuição de Carga Horária por unidade curricular 2017.1 

 

Carga Horária Disciplinas/Créditos Créditos 

1º 363h 22 

2º 363h 22 

3º 363h 22 

4º 363h 22 

5º 464h 32 

6º 464h 32 

7º 431h 30 

8º 330h 20 
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Total Hora Aula/Crédito 3141 Horas 202 Créditos 

Fonte: FMP (2017). 
 
 

Tabela 18: Organização dos eixos articuladores da Matriz curricular 2017.1 

 
 

Carga Horária 
 

 
Disciplinas/Créditos 

 
Prática de Ensino 429h 

Estágio 402h 

Núcleo Geral e Diversificado 2.310h 

Atividade Complementar 200h 
 

Total Horas  do Curso 
 

 
3.341 Horas 

 
Fonte: FMP (2017). 
 
 

Desta forma, a matriz curricular 2017.1 no intuito de atender as orientações, 

privilegia as atividades teóricas e práticas em consonância, o Projeto do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Municipal de Pedagogia.   

 

2.5.2.1 Matriz curricular 2017.1 
 

 

Curso de Pedagogia 
Matriz Curricular - 2017.1 

 

DISCIPLINAS 1° FASE CRÉDITOS CH 
SALA 

CH 
CAMPO 

CH 
TOTAL 

PRÉ-
REQUISITO 

História da Educação I 4 66h 0h 66h - 
Filosofia 4 66h 0h 66h - 
Ciências Sociais e 
Educação I 

4 66h 0h 66h - 

Metodologia Científica 2 33h 0h 33h - 
Prática em Educação e 
Infância* 4 

33h 
33h 66h - 

Psicologia 4 66h 0h 66h - 
TOTAL 22 330H 33H 363H - 
 

DISCIPLINAS 2° FASE CRÉDITOS CH 
SALA 

CH 
CAMPO 

CH 
TOTAL PRÉ-REQUISITO 

Português Produção 4 66h 0h 66h - 
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Textual 

Didática I 2 33h 0h 33h - 
Prática Pedagógica em 
Didática I* 

4 33h 33h 66h - 

História da Educação II 4 66h 0h 66h História da 
Educação I 

Filosofia da Educação 4 66h 0h 66h Filosofia 
Psicologia da Educação 4 66h 0h 66h Psicologia 
TOTAL 22 330H 33H 363H - 
 

DISCIPLINAS 3° FASE CRÉDITOS CH 
SALA 

CH 
CAMPO 

CH 
TOTAL PRÉ-REQUISITO 

Didática II 4 66h 0h 66h Didática I 

Ciências Sociais e 
Educação II 

2 33h 0h 33h Ciências Sociais e 
Educação I 

Prática em Ciências 
Sociais e Educação* 

4 33h 33h 66h  

Currículo  4 66h 0h 66h  
Aprendizagem e 
Desenvolvimento 4 

66h 
0h 66h Psicologia da 

Educação 
Educação Especial e 
Inclusão 

4 66h 0h 66h  

TOTAL 22 330H 33H 363H - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINAS 4° FASE CRÉDITOS CH 
SALA 

CH 
CAMPO 

CH 
TOTAL PRÉ-REQUISITO 

Metodologia do Ensino 
de Português 4 

66h 
0h 66h Didática II 

Letramento e Infância 2 33h 0h 33h  
Prática em Letramento* 4 33h 33h 66h  
Planejamento 
Educacional 

4 66h 0h 66h Didática II 

Avaliação 4 66h 0h 66h Didática II 

Educação Infantil 4 66h 0h 66h Prática em 
Educação e Infância 

TOTAL 22 330H 33H 363H - 
 
 

DISCIPLINAS 5° FASE CRÉDITOS CH 
SALA 

CH 
CAMPO 

CH 
TOTAL PRÉ-REQUISITO 

Metodologia do 
Ensino de Geografia 4 66h 0h 66h Didática II 

Metodologia do 
Ensino de Matemática 

4 66h 0h 66h Didática II 
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Metodologia do 
Ensino de Ciências 

4 66h 0h 66h Didática II 

Alfabetização e 
Letramento 

4 66h 0h 66h Letramento e Infância 

Pesquisa e Prática 
Pedagógica em 
Educação Infantil* 

4 33h 33h 66h 
- Educação Infantil 

- Didática II 
- Letramento e Infância 

Estágio 
Interdisciplinar I em 
Educação Infantil** 

12 33h 101h 134h 

- Didática II 
- Pesquisa e Prática 

Pedagógica em 
Educação Infantil 

(cursado ou cursando) 
TOTAL 32 330H 134H 464H - 
 

DISCIPLINAS 6° FASE CRÉDITOS CH 
SALA 

CH 
CAMPO 

CH 
TOTAL PRÉ-REQUISITO 

Projeto de TCC 2 33h 0h 33h Metodologia Científica 
Educação de Jovens e 
Adultos 4 66h 0h 66h Didática II 

Metodologia do Ensino 
de História 4 66h 0h 66h Didática II 

Organização da 
Educação Básica 2 33h 0h 33h Planejamento 

Educacional 
Arte Educação 4 66h 0h 66h  

Pesquisa e Prática 
Pedagógica em anos 
iniciais - Ensino 
Fundamental* 

4 33h 33h 66h 

- Alfabetização e 
Letramento. 

- Metodologia do Ensino 
Matemática. 

- Metodologia do Ensino 
de Português. 

Estágio Interdisciplinar 
II em anos iniciais - 
Ensino Fundamental** 

12 33h 101h 134h 

- Pesquisa e Prática 
Pedagógica em Ensino 

Fundamental - Anos 
Iniciais (cursado ou 

cursando). 
- Metodologia do Ensino 

Geografia; 
- Metodologia do Ensino 

Matemática; 
- Metodologia do Ensino 

de Ciências; 
TOTAL 32 330H 134H 464H - 
 
 
 
 

DISCIPLINAS 7° FASE CRÉDITOS CH 
SALA 

CH 
CAMPO 

CH 
TOTAL PRÉ-REQUISITO 

Educação e Juventude 4 66h 0h 66h  
Políticas Públicas 4 66h 0h 66h  

Gestão Educacional 4 66h 0h 66h Organização da 
Educação Básica 

Pesquisa e Prática 4 33h 33h 66h Educação de Jovens e 
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Pedagógica em 
Educação de Jovens e 
Adultos/Gestão*  

Adultos; 
- Gestão Educacional 

(cursado ou cursando). 

Estágio Interdisciplinar 
III em Educação de 
Jovens e 
Adultos/Gestão** 

12 66h 68h 134h 

- Educação de Jovens e 
Adultos; 

- Pesquisa e Prática 
Pedagógica em 

Educação de Jovens e 
Adultos/Gestão (cursado 

ou cursando). 
TCC I 2 33h 0h 33h Projeto de TCC. 
TOTAL 30 330H 101H 431H - 
 

DISCIPLINAS 8° FASE CRÉDITOS CH 
SALA 

CH 
CAMPO 

CH 
TOTAL 

PRÉ-
REQUISITO 

Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS 4 66h 0h 66h  

Tecnologias, Mídias e 
Conhecimento 
Aplicados na Educação 

4 66h 0h 66h 
 

Docência em Multiculturalismo, 
Sexualidade e Gênero 2 33h 0h 33h  

TCC II 2 33h 0h 33h TCC I 
Educação Sócio Ambiental 4 66h 0h 66h  
Optativa 4 66h 0h 66h  
TOTAL 20 330H 0H 330H - 
Fonte: FMP (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2.2 Matriz curricular 2017.1 e equivalências do curso de Pedagogia 

 
 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 
CURSO DE PEDAGOGIA 

Equivalências Matriz Curricular 2017.1 
 
 
Quadro de Equivalências 
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MATRIZ ATUAL 2017.01 CH 
TOTAL FASE MATRIZ ANTIGA 2014 CH 

TOTAL FASE 

História da Educação I 66 1ª História da Educação I 66  
Filosofia 66 1ª Filosofia 66  

Ciências Sociais e 
Educação I 66 1ª Ciências Sociais e 

Educação I 
66  

Metodologia Científica 33 1ª Metodologia Científica 
66 

(33+33)  

Prática em Educação e 
Infância 

66 
(33+33) 1ª Educação e Infância 

66 
(33+33)  

Psicologia 66 1ª Psicologia 66  
      

Português Produção 
Textual 66 2ª Português Produção 

Textual 
99 

(66+33)  

Didática I 33 2ª Didática I 66  
Prática Pedagógica em 

Didática I 
66 

(33+33) 
2ª Sem equivalência XX  

História da Educação II 66 2ª História da Educação II 66  
Filosofia da Educação 66 2ª Filosofia da Educação 66  

Psicologia da Educação 66 2ª Psicologia da Educação 66  
      

Didática II 66h 3ª Didática II 66  
Ciências Sociais e 

Educação II 33h 3ª Ciências Sociais e 
Educação II 

66  

Prática em Ciências 
Sociais e Educação 

66h 
(33+33) 

3ª Sem equivalência XX  

Currículo 66h 3ª Currículo 
99 

(66+33)  

Aprendizagem e 
Desenvolvimento 66h 3ª Aprendizagem e 

Desenvolvimento 
66  

Educação Especial e 
Inclusão 66h 3ª Educação Especial e 

Inclusão 
99 

(66+33)  

Didática II    66  
Metodologia do Ensino de 

Português 66 4ª Metodologia do Ensino de 
Português 

66  

Letramento e Infância 33 4ª Letramento e Infância 66  

Prática em Letramento 66 
(33+33) 

4ª Sem equivalência XX  

Planejamento Educacional 66 4ª Planejamento Educacional 66  
Avaliação 66 4ª Avaliação 66  

Educação Infantil 66 4ª Educação Infantil 66  
      

Metodologia do Ensino 
Geografia 66 5ª Metodologia do Ensino 

Geografia 
66  

Metodologia do Ensino 
Matemática 66 5ª Metodologia do Ensino 

Matemática 
66  

Metodologia do Ensino de 
Ciências 66 5ª Metodologia do Ensino de 

Ciências 
66  

Alfabetização e Letramento 66 5ª Alfabetização e 
Letramento 

66  

Pesquisa e Prática em 
Educação Infantil 

66 
(33+33) 

5ª Sem equivalência XX  

Estágio Interdisciplinar I 134 5ª Estágio Interdisciplinar I 132  
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em Educação Infantil (33+101) Educação Infantil (99+33) 
      

Projeto de TCC 33 6ª Projeto de TCC 
66 

(33+33)  

Educação de Jovens e 
Adultos 66 6ª Educação de Jovens e 

Adultos 
66  

Metodologia do Ensino de 
História 66 6ª Metodologia do Ensino de 

História 
66  

Organização da Educação 
Básica 33 6ª Organização da Educação 

Básica 
33  

Arte Educação 66 6ª Arte Educação 66  
Pesquisa e Prática 

Pedagógica em Ensino 
Fundamental - Anos 

Iniciais 

66 
(33+33) 6ª Sem equivalência XX  

Estágio Interdisciplinar II 
em Ensino Fundamental - 

anos iniciais 

134 
(33+101) 

6ª 
Estágio Interdisciplinar II 

em Ensino Fundamental - 
anos iniciais 

132 
(99+33)  

      
Educação e Juventude 66 7ª Educação e Juventude 66  

Políticas Públicas 66 7ª Políticas Públicas 66  

Gestão Educacional 66 7ª Gestão Educacional 66  
Pesquisa e Prática 

Pedagógica em Educação 
de 

Jovens e Adultos/Gestão 

66 
(33+33) 

7ª Sem equivalência XX  

Estágio Interdisciplinar III 
em Educação de Jovens e 

Adultos/Gestão 

134 
(66+68) 

7ª 
Estágio Interdisciplinar III 

em Educação de Jovens e 
Adultos/Gestão 

132 
(99+33)  

TCC I 33 7ª TCCI 
66 

(33+33)  

      
Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS 66 8ª Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS 

66  

Tecnologias, Mídias e 
Conhecimento 

Aplicados na Educação 
66 8ª 

Tecnologias, Mídias e 
Conhecimento 

Aplicados na Educação 
66  

Docência em 
Multiculturalismo, 

Sexualidade e Gênero 
33 8ª 

Docência: 
Multiculturalismo, 

Sexualidade e Gênero 
33  

TCC II 33 8ª TCC II 
66 

(33+33)  

Educação Sócio Ambiental 66 8ª 
Educação Sócio 

Ambiental e 
Sustentabilidade 

66  

Optativa 66 8ª Optativa 66  
      
 
 
 
 
 
 



 

106 
 

 
 

MATRIZ ATUAL 2017.01 
CH 

TOTAL FASE MATRIZ ANTIGA 2014 
CH 

TOTAL 
FAS

E 

História da Educação I 66 1ª História da Educação I 66  
Filosofia 66 1ª Filosofia 66  

Ciências Sociais e 
Educação I 66 1ª Ciências Sociais e Educação I 66  

Metodologia Científica 33 1ª Metodologia Científica 
66 

(33+33)  

Prática em Educação e 
Infância 

66 
(33+33) 

1ª Educação e Infância 
66 

(33+33)  

Psicologia 66 1ª Psicologia 66  
      

Português Produção Textual 66 2ª Português Produção Textual 
99 

(66+33)  

Didática I 33 2ª Didática I 66  
Prática Pedagógica em 

Didática I 
66 

(33+33) 
2ª Sem equivalência XX  

História da Educação II 66 2ª História da Educação II 66  
Filosofia da Educação 66 2ª Filosofia da Educação 66  

Psicologia da Educação 66 2ª Psicologia da Educação 66  
      

Didática II 66h 3ª Didática II 66  
Ciências Sociais e 

Educação II 33h 3ª Ciências Sociais e Educação II 66  

Prática em Ciências Sociais 
e Educação 

66h 
(33+33) 

3ª Sem equivalência XX  

Currículo 66h 3ª Currículo 
99 

(66+33)  

Aprendizagem e 
Desenvolvimento 66h 3ª Aprendizagem e 

Desenvolvimento 
66  

Educação Especial e 
Inclusão 66h 3ª Educação Especial e Inclusão 

99 
(66+33)  

Didática II    66  
Metodologia do Ensino de 

Português 
66 4ª Metodologia do Ensino de 

Português 
66  

Letramento e Infância 33 4ª Letramento e Infância 66  

Prática em Letramento 66 
(33+33) 

4ª Sem equivalência XX  

Planejamento Educacional 66 4ª Planejamento Educacional 66  
Avaliação 66 4ª Avaliação 66  

Educação Infantil 66 4ª Educação Infantil 66  
      

Metodologia do Ensino 
Geografia 

66 5ª Metodologia do Ensino 
Geografia 

66  

Metodologia do Ensino 
Matemática 66 5ª Metodologia do Ensino 

Matemática 
66  

Metodologia do Ensino de 
Ciências 

66 5ª Metodologia do Ensino de 
Ciências 

66  

Alfabetização e Letramento 66 5ª Alfabetização e Letramento 66  
Pesquisa e Prática em 

Educação Infantil 
66 

(33+33) 5ª Sem equivalência XX  
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Estágio Interdisciplinar I em 
Educação Infantil 

134 
(33+101) 5ª Estágio Interdisciplinar I 

Educação Infantil 
132 

(99+33)  

      

Projeto de TCC 33 6ª Projeto de TCC 
66 

(33+33)  

Educação de Jovens e 
Adultos 66 6ª Educação de Jovens e Adultos 66  

Metodologia do Ensino de 
História 

66 6ª Metodologia do Ensino de 
História 

66  

Organização da Educação 
Básica 33 6ª Organização da Educação 

Básica 
33  

Arte Educação 66 6ª Arte Educação 66  
Pesquisa e Prática 

Pedagógica em Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais 

66 
(33+33) 

6ª Sem equivalência XX  

Estágio Interdisciplinar II em 
Ensino Fundamental - anos 

iniciais 

134 
(33+101) 

6ª 
Estágio Interdisciplinar II em 
Ensino Fundamental - anos 

iniciais 

132 
(99+33)  

      
Educação e Juventude 66 7ª Educação e Juventude 66  

Políticas Públicas 66 7ª Políticas Públicas 66  

Gestão Educacional 66 7ª Gestão Educacional 66  
Pesquisa e Prática 

Pedagógica em Educação de 
Jovens e Adultos/Gestão 

66 
(33+33) 

7ª Sem equivalência XX  

Estágio Interdisciplinar III 
em Educação deJovens e 

Adultos/Gestão 

134 
(66+68) 

7ª 
Estágio Interdisciplinar III em 

Educação de Jovens e 
Adultos/Gestão 

132 
(99+33)  

TCCI 33 7ª TCCI 
66 

(33+33)  

      
Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS 
66 8ª Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS 
66  

Tecnologias, Mídias e 
Conhecimento 

Aplicados na Educação 
66 8ª 

Tecnologias, Mídias e 
Conhecimento 

Aplicados na Educação 
66  

Docência em 
Multiculturalismo, 

Sexualidade e Gênero 
33 8ª Docência: Multiculturalismo, 

Sexualidade e Gênero 
33  

TCC II 33 8ª TCC II 66 
(33+33)  

Educação Sócio Ambiental 66 8ª Educação Sócio Ambiental e 
Sustentabilidade 

66  

Optativa 66 8ª Optativa 66  
      

 
FONTE: FMP (2017) 
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2.6 EMENTAS E BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

 

 

Os conteúdos selecionados para desdobrar a proposta do Ementário de cada 

Unidade Curricular devem considerar o perfil do egresso e as competências a serem 

desenvolvidas. 

Além disso, outros critérios gerais devem ser observados e/ou considerados, 

dentre eles vale a pena destacar: 

● Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições locais e 

regionais, guardando-se sua inserção no contexto nacional e internacional, 

bem como considerar as expectativas dos diferentes segmentos sociais no 

que se refere à atuação dos profissionais; 

● Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos 

produzidos e pela releitura sistemática dos disponíveis, com referência a 

padrões locais, regionais, nacionais e internacionais do avanço científico-

tecnológico e à universalidade do conhecimento; 

● Potencialidade para o desenvolvimento intelectual autônomo dos estudantes, 

permitindo-lhes lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas 

e culturais, e a busca, avaliação e seleção crítica de novas informações em 

diversificadas fontes; 

● Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no desenvolvimento dos 

conteúdos, para possibilitar a abordagem do objeto de estudos, em sua 

totalidade, sob diversos olhares, além de incluir a perspectiva da análise 

teórica, de questões contemporâneas, bem como da dimensão sociocultural. 

 

A cultura, os interesses e as características dos acadêmicos, também devem 

ser considerados na seleção, organização dos conteúdos a serem ministrados e 

definição das estratégias de ensino. 

No Curso de Pedagogia as ementas e bibliografias foram constituídas com 

base no perfil do egresso, pesquisas e estudos da área, de modo que as 

bibliografias básicas e as bibliografias complementares foram adquiridas com base 

nas demandas de cada unidade curricular. 
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2.6.1 Ementas e Bibliografia Básica e Complementar Matriz Curricular 2014.1 

 
 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 
CURSO DE PEDAGOGIA - Ementas 

Matriz Curricular 2014.1 
 

1ª FASE: 
 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I  
Ementa: História e educação. O sentido da educação nas diferentes sociedades. As diversas 
configurações da instituição escolar até o período medieval. História da Educação no Brasil. 
Cultura Afro-brasileira e indígena. Aspectos históricos da legislação educacional. 
 
Bibliografia básica 
 
GADOTTI, Moacir. História das Idéias Pedagógicas. São Paulo: Ática, 2005. 
PONCE, Aníbal. Educação e Luta de Classes. São Paulo: Cortez: editores associados, 1991. 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis: Vozes, 
1978/2005. 
 
Bibliografia complementar 
 
ARANHA, Maria Lúcia Arruda. História da Educação. São Paulo: Moderna, 1996. 
HILSDORF, Maria Lucia de Arruda. História da Educação Brasileira: leituras. São Paulo: 
Thomson, Pioneira, 2010. 
 

EDUCAÇÃO E INFÂNCIA 
Ementa: Processos de produção das infâncias. Caracterização de diferentes infâncias. História e 
políticas de educação e atendimento à infância no Brasil. Pedagogia da infância.  
 
Bibliografia básica 
 
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.  
BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. 1ª.ed. São Paulo:ed 
3., 2009. 
GOULART, Ana Lúcia et all.(Org.) Por uma cultura da infância: metodologias de pesquisa com 
crianças. 3ª. Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 
 
Bibliografia complementar 
 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: 
Cortez, 2009.  
OSTETTO, Luciana et al. Encontros e encantamentos na Educação Infantil. São Paulo: 
Papirus, 2002. 
 
 
FILOSOFIA  
Ementa: História da filosofia e correntes de pensamento referentes a ética e teoria do 
conhecimento. Ética e suas correntes e questões. Epistemologia das ciências humanas e/ou 
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naturais.  
 
Bibliografia básica 
 
KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Parte II: Princípios Metafísicos da Doutrina da 
Virtude de Kant. Edições 70, 2008. 
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, uma polêmica. Trad.: Paulo César de Souza. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009.  
PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2013/2007. 
 
Bibliografia Complementar 
ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2003.  
GALLO, S.(Coord.) Ética e cidadania. Caminhos da filosofia. 13ª ed. Campinas, SP: Papirus, 
2003. 
 
CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO I 
Ementa: A relação educação e sociedade na perspectiva da sociologia. A educação no discurso 
sociológico dos autores clássicos das Ciências Sociais (Marx, Durkheim, Weber). A educação 
como objeto de estudo da sociologia na contemporaneidade: as relações entre educação, 
reprodução social e as transformações da sociedade.  

Bibliografia básica  

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução a ciência da sociedade. São Paulo: 
Moderna 2005. 
DURKHEIM, Émile. Lições de Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 2002. 
SELL, Carlos Eduardo. Sociologia clássica: Marx, Durkheim e Weber. 5ª ed.Petrópolis, RJ : 
Vozes, 2013.  

Bibliografia complementar 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia. São Paulo: Ática, 1994. 
SCURO NETO, Pedro. Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA 
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Ementa: Iniciação à produção científica. Formas de conhecimento. Abordagens de pesquisa. 
Elaboração de produções científico-acadêmicas. Normas da ABNT. 
 
Bibliografia Básica 
 
DEMO, P. Pesquisa: princípio cientifico e educativo. São Paulo: Cortez, 2006/2002. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de Pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. revista e ampliada. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
SCURO NETO, Pedro. Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSICOLOGIA 
Ementa: Aspectos históricos e conceituais da interface psicologia e educação. Escolas 
psicológicas (Behaviorismo, Psicologia da Gestalt, Psicanálise e Humanismo). Psicologia e a 
educação da pessoa com deficiência, aspectos biológicos das deficiências e educação inclusiva. 
 

Bibliografia Básica 
 
BOCK, Ana Mêrces; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: Uma 
Introdução ao Estudo de Psicologia. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999/2002/2008.  
BRAGHIROLLI, Elaine Maria et al. Psicologia Geral. 17ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999.  
DAVIDOFF, Linda – Introdução à Psicologia. São Paulo: MAKRON BOOKS, 1999. 
 
Bibliografia Complementar 
COLL, Cesar. Psicologia do Ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000.  
SCHULTZ, Duane P. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Centage Learning, 2011. 
 
 

2ª FASE 
 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
Ementa: A psicologia evolutiva e as abordagens da aprendizagem. Aprendizagem em Jean Piaget, 
Lev Vygotsky, David Ausubel e Henri Wallon. Teorias da aprendizagem e o contexto da educação 
brasileira. O professor e a relação ensino e aprendizagem no contexto escolar.  Aplicação da 
psicologia na prática pedagógica. 
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Bibliografia Básica  
 
BOCK, Ana Mêrces; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. de L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo 
de Psicologia. São Paulo: Saraiva, 1993/2002/2008.  
COLL, Cesar et al. Psicologia do ensino. Tradução de Cristina M. de Oliveira. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000.  
FONTANA, Roseli.   Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Atual, 1997. 
 
Bibliografia Complementar 
 
CASTORINA, José Antonio et al. Piaget-Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: 
Ática, 1996. 
LA TAILLE, Yves; OLIVEIRA, M. K. de; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 
 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II 
Ementa: Perspectivas teóricas e práticas da história da educação. Movimentos educacionais dos 
séculos XV ao XXI. História da educação e legislação educacional brasileira nos séculos XX e XXI. 
Cultura Afro-brasileira e Indígena. 
 
Bibliografia Básica  
 

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil 3ª Ed.. 
São Paulo: Moderna, 2006.  
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis: Vozes, 
1978/2005. 
GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 2 ed. e 5ª ed. — São Paulo: Ática, 2005. 
 

Bibliografia Complementar 
 
PONCE, Anibal. Educação e luta de classes. Tradução Jose Severo de C. Pereira. 22ª. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
HILSDORF, Maria Lucia de Arruda. Historia da Educação Brasileira: leituras. São Paulo: Thomson, 
Pioneira,2010. 
DIDÁTICA I 
Ementa: História da Didática. Didática como campo de estudo. Tendências Pedagógicas da 
Educação Brasileira.   
 
Bibliografia básica 
 
CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 1996.  
FAZENDA, Ivani. Didática e interdisciplinaridade – história teoria. Ri o de Janeiro: Editora 
Papyrus, 2008. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
Bibliografia Complementar 
 
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. São  
Paulo: Autores Associados, 2009. 
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método 
no processo pedagógico. 5 ed., Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 
 
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
Ementa: Teorias em Filosofia da educação e filosofia da psicologia. Epistemologia das ciências 
pedagógicas.  
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Bibliografia Básica 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
NIETZSCHE, Friedrich. Escritos Sobre Educação.Trad. Noéli Correia de Melo Sobrinho. Edições 
Loyola: São Paulo, 2009. 
KANT, Immanuel, 1724-1804. Crítica da Razão Prática: Tradução, Introdução e Nota / Rohden 
Valério. — 1 ed. — São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3ª ed. — São Paulo, SP: Martin Claret, 2003. 239p. 
LUCCKESI, Carlos Cipriano. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994 
 
PORTUGUÊS E PRODUÇÃO TEXTUAL 
Ementa: Tipos de Leitura. Construção e interpretação de textos acadêmicos, literários e 
normativos. Tipos de linguagem. Gêneros discursivos com organização composicional, estilo e 
tema compatíveis com o gênero. Coesão e coerência textuais. Produção textual e reconhecimento 
de gêneros com linha de formação em Pedagogia. 
 
Bibliografia Básica 
 
ALMEIDA, Antônio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português Básico: gramática, 
redação, texto. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
FARACO, Carlos A.; TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes universitários. 8.ed. 
rev. amp. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
WEIL, Pierre. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal. 59. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2005. 
 
Bibliografia Complementar  
 
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. 11. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
CEGALLA, P. de Domingos. Novíssima Gramática da língua portuguesa. 42. ed. São Paulo: 
Nacional, 2008.  
 
 
 
 
 
 
3ª FASE: 
 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 
Ementa: História da deficiência. Os tipos de deficiência. Educação especial e aprendizagem. 
Legislação e Políticas de Educação Especial e inclusiva. 
 
Bibliografia Básica 
 

COLL, C. et.al. Psicologia do ensino. Tradução de Cristina M. de Oliveira. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000. 
MANTOAN, M. T. E. (org). Inclusão escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2006. 
PADILHA, A. M. L. Práticas pedagógicas na Educação Especial: a capacidade de significar o 
mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 4ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 
194  
 

Bibliografia Complementar 
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FARREL, Michael. Dislexia e outras dificuldades de aprendizagem específicas. Ed. Artmed, 
2011.  
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 
 

DIDÁTICA II 
Ementa: Teorias Pedagógicas. Identidade docente. Projeto Político-Pedagógico. Plano de ensino. 
Plano de aula. 
 

Bibliografia Básica 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 14ª ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
HERNÁNDEZ, Fernando e VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de 
trabalho – o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
 

Bibliografia Complementar 
 

LÜCK, Eloísa. Pedagogia Interdisciplinar: Fundamentos Teórico-metodológicos. 5ª Edição. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
VEIGA, Ilma. P. A.; FONSECA, Marília. As dimensões do Projeto Político – Pedagógico. 7ª ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2001. 
 
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
Ementa: O sujeito do nascimento a velhice. A criança e o adolescente como categoria social. 
Reorganização cognitiva na vida adulta e na terceira idade maturidade. O lúdico e o brincar no 
contexto educacional. Teoria da atividade de Alex Leontiev. Teorias críticas da educação e 
aprendizagem 
 
Bibliografia básica 
 

BOCK, Ana Mêrces; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi.  Psicologias: Uma 
Introdução ao Estudo de Psicologia. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999/2002/2008. 
COLL, César. et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia Evolutiva. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. Tradução de José Cipolla Beto. São Paulo: Martins fontes, 1994. 
 

Bibliografia complementar 
 

COLL, C. Psicologia do ensino. Trad. Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
2000. 
Tânia Gracy Martins do Valle, Ana Cláudia Bortolozzi Maia (orgs.). Aprendizagem e 
comportamento humano. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 

CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO II 
Ementa: Antropologia no campo das ciências sociais e humanas. O método etnográfico e a 
pesquisa de campo no contexto educacional. Relativismo cultural e etnocentrismo. A educação 
como objeto de estudo da antropologia. Antropologia da criança. 
 
Bibliografia Básica 
 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012. 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Trad. Fanny Wrobel. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008. 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia da Educação. São Paulo: Atual, 1997. 
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Bibliografia Complementar 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico. RJ: Zahar, 2009. 
OLIVEIRA, Roberto. O Trabalho do Antropólogo. São Paulo: Ed. UNESP, 1995. 
 
 
CURRÍCULO 
Ementa: História do campo de currículo. Teorias do currículo. Currículo, conhecimento e cultura. 
Parâmetros curriculares nacionais e propostas curriculares. Relação entre currículo e Projeto 
Político Pedagógico. 
 
Bibliografia Básica 
 
HERNÁNDEZ, Fernando.   A organização do Currículo por projetos de trabalho: o 
conhecimento é um caleidoscópio. 5ª ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 1998. 
MENEGOLLA, Maximiliano.    Por que planejar? Como planejar? Currículo, área, aula. 20ª ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012/2014. 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2007. 
  
Bibliografia complementar 
 
MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo, cultura e sociedade. 
12.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
SAVIANI, Nereide.   Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método 
no processo pedagógico. 5ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 
 
 
4ª FASE 
 

METODOLOGIA DO ENSINO DE PORTUGUÊS 
Ementa: Língua Portuguesa como campo de estudo. Conceitos fundamentais do ensino de 
Língua Portuguesa. Tendências do ensino Língua Portuguesa no Brasil. Legislação e políticas 
públicas para o ensino de Língua Portuguesa. A prática do ensino de Língua Portuguesa para 
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA. 
 
Bibliografia Básica 
 
BAGNO, Marcos. A língua de Eulália. Novela Sociolinguística. 9. ed. São Paulo: Contexto, 
2013. 
FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto: para estudantes universitários.16ª ed. Petrópolis, 
RJ : Vozes, 2007. 
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 16ª ed. São Paulo: Ática, 2006. 
 
 
Bibliografia complementar 
 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2009.  
WEIL, Pierre. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal. 59. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
AVALIAÇÃO 
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Ementa: Conceitos, finalidades e funções da avaliação. Pressupostos teóricos e metodológicos 
da avaliação. Avaliação da aprendizagem. Critérios e instrumentos de avaliação. Avaliação e 
políticas educacionais. Indicadores de qualidade  
 
Bibliografia Básica 
 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
__________________. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 
2009. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 17ªed. São Paulo: Cortez, 
2009. 
 
Bibliografia Complementar 
 
REAL, Giselle Cristina Martins. Impactos da avaliação na educação superior. Dourado, MS: 
Ed. Da UFGD, 2008. 
DEHEINZELIN, Monique. A fome com a vontade de comer. Uma proposta curricular de 
Educação Infantil. Petropólis, RJ: Vozes, 1994. 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ementa: Concepções de infância e Educação Infantil.  Legislação e Políticas Públicas para 
Educação Infantil.  Saberes, tempos e espaços nas Instituições de Educação Infantil. Práticas 
pedagógicas na Educação Infantil.  Indicadores de qualidade na Educação Infantil. Tendências, 
paradigmas e desafios da Educação Infantil no Brasil.  
 
Bibliografia Básica 
 
AYRES, Sonia. Educação Infantil: teorias e práticas para uma proposta pedagógica. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
KRAMER, Sonia; LEITE, Maria Isabel (Orgs.) Infância e Educação Infantil. Campinas - SP: 
Papirus, 2006. 
OSTETTO, Luciana Esmeralda. (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil. 
Campinas-SP: Papirus, 2000.  
 

Bibliografia Complementar 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). Jogo, Brinquedo, brincadeira e a Educação. 12ª ed. 
São Paulo: Cortez, 2009. 
PALHARES, Marina. Educação Infantil Pós – LDB: Rumos e Desafios. Editores 
associados/UFSC/UFSCAR/UNICAMP,1999. 
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL  

Ementa: Conceito e concepções de Planejamento. Planejamento Educacional no Brasil. 
Pressupostos teórico-metodológicos. Tipos de planejamentos e planos. Projeto Político 
Pedagógico.  

 
Bibliografia Básica 
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KUENZER, Acácia Zeneida; CALAZANS, Maria Julieta Costa; GARCIA, Walter. Planejamento 
Educacional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2011. 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e 
projeto político-pedagógico - elementos metodológicos para elaboração e realização. 22ª ed. — 
São Paulo: Libertad Editora, 2012.  
VEIGA, Ilma Passos. Projeto Político Pedagógico. Uma construção Possível. Campinas, SP: 
Papirus, 1995. 
 

Bibliografia Complementar 

 

DALMAS, Angelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento e 
avaliação. Petrópolis: Vozes,1994. 
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículos e programas no Brasil. Campinas, SP: 
Papirus,2009. 
  
LETRAMENTO E INFÂNCIA 

Ementa: Cultura escrita. Conceitos e concepções teóricas acerca da alfabetização e do 
letramento. Relações existentes entre alfabetização e letramento. Metodologias de 
alfabetização. Gêneros discursivos, letramento e alfabetização. O planejamento das práticas 
escolares de alfabetização e letramento. Projetos de letramento. O letramento e a literatura 
infantil. Práticas de letramento na educação infantil. A educação infantil como espaço de leitura 
e de escrita. Letramento literário na educação infantil. 

 

Bibliografia Básica 

 
CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca, Izabel Pereira; MARTINS Raquel Márcia 
Fontes Orgs.). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autentica Editora: 
Ceale, 2009/2008.  
ROJO, Roxane (org). Alfabetização e letramento: perspectivas linguísticas. Campinas, SP : 
Mercado de Letras, 1998. 
SMOLKA, Ana Luíza Bustamante. A criança na fase inicial da leitura. A alfabetização como 
processo discursivo. 12ª Ed. Campinas, SP: Cortez, 2003. 

 

Bibliografia complementar 

 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão. São Paulo: Parábola Editorial, 
2009.   
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ª. FASE 
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PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ementa: Pesquisa, Prática e Ação pedagógica para a criança da Educação Infantil. Características 
evolutivas de 0 a 5 anos. Legislação na educação infantil. Observação participante, intervenção, 
registro, interpretação e análise na prática pedagógica. 
 
Bibliografia Básica 
 
ANDRE, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. 16ª.ed. Campinas, SP: 
Papirus, 1995. 
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por projetos de 
trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5ª. Ed. Porto alegre: Artmed,1998. 
NORONHA, Elisiani Cristina de Souza de Freitas, ANDRADE, Izabel Cristina Feijó de e 
MAURÍCIO, Wanderléa Pereira Damásio (Orgs.). Itinerários da formação docente: saberes e 
experiências do estágio curricular do USJ. São Paulo: Laborciência, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré-escola. Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, 7ª 
ed. Porto Alegre – RS: Mediação, 1996. (Cadernos Educação Infantil 3). 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São 
Paulo. Cortez, 1994 – disponível online. 
 
ESTÁGIO INTERDISCIPLINAR I (Educação Infantil) 
Ementa: Formação do professor na Educação Infantil. Constituição de Projeto de Trabalho na 
Educação Infantil. Prática e Ação pedagógica para a criança da Educação Infantil. Teoria e as 
Práticas desenvolvidas. Espaços da Educação Infantil. Afetividade e da ludicidade. Observação 
participante, intervenção, registro, interpretação e análise. 
 
Bibliografia Básica 
 
ANDRE, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. 16ª.ed. Campinas, S.P. : 
Papirus, 1995. 
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por projetos de 
trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5ª. Ed. Porto alegre: Artmed,1998. 
OSTETTO, Luciana Esmeralda. (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil. 
Campinas-SP: Papirus, 2000. 
 
Bibliografia complementar 
 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré-escola. Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, 7ª 
ed. Porto Alegre – RS: Mediação, 1996. (Cadernos Educação Infantil 3). 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São 
Paulo. Cortez, 1994 – disponível online. 
 
METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 
Ementa: Conceitos científicos fundamentais. Tendências do ensino de ciências no Brasil. 
Legislação e políticas públicas para o ensino de ciências. A prática do ensino de ciências para 
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA. 
 
Bibliografia Básica 
 
CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves. Teoria e prática em ciências na 
escola: o ensino-aprendizagem como investigação. 1ª ed. São Paulo, SP: FTD, 2009.  
POZO, Juan Ignácio; CRESPO Miguel Angel Gomez. A aprendizagem e o ensino de ciências: 
Do conhecimento cotidiano ao conhecimento cientifico. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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DELIZOICOV, Demétrio. Ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs de Ciências. Brasilia – DF: 1997 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências naturais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 

METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA  
Ementa: A Geografia como ciência. Conceitos geográficos fundamentais. Dinâmicas atuais do 
ensino de geografia. A Prática de ensino de Geografia na Educação Infantil, Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e EJA.  
 
Bibliografia Básica 
 
CORRÊA, Roberto L. Estudos sobre a rede urbana. Rio de Janeiro: Bertrand, 2006. 
FILIZOLA, Roberto. Didática da Geografia: proposições metodológicas e conteúdos entrelaçados 
com a avaliação. Curitiba: Base Editorial, 2009. 
LESANN, Janine. Geografia no ensino fundamental. Belo Horizonte, MG:Argvmentvm,2009. 
    
Bibliografia complementar 
 
CASTRO GIOVANNI, Antonio (Org) Ensino de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 
Porto Alegre, RS: Mediação, 2000. 
PONTUSCHKA, NídiaNacibet al. Para ensinar e aprender Geografia. 3ª edição – São Paulo: 
Cortez, 2009 
 

METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 
Ementa: Matemática como ciência. Conceitos matemáticos fundamentais. Tendências do ensino 
de matemática no Brasil. Legislação e políticas públicas para o ensino de matemática. A prática do 
ensino de matemática para Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA. 
 
Bibliografia Básica 
 
DUARTE, Newton. O ensino de matemática na educação de adultos. 11ª. Ed. São Paulo: 
Cortez, 2009. 
SADOVSKY, Patrícia. O Ensino da Matemática hoje: enfoque, sentidos e desafios. São Paulo: 
Ática, 2010. 
SMOLE, Katia Stoocco; DINIZ, Maria I.; CANDIDO, Patricia. Cadernos de Matemática: Jogos de 
matemática 1º ao 5º ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BRIZUELA, Bárbara M. Desenvolvimento matemático na criança. Explorando notações. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
MONTEIRO, Alexandrina; POMPEU JUNIOR, Geraldo. A matemática e os temas transversais. São 
Paulo: Moderna, 2001. 
 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

Ementa: Os conceitos de alfabetização e letramento e os desafios de articulação entre teoria e 
prática. A formação escolar do leitor no ciclo de alfabetização. A formação escolar do produtor de 
textos escritos no ciclo da alfabetização. Modos de falar/modos de escrever nos primeiros anos do 
ensino fundamental. Avaliação da leitura e da escrita no ciclo de alfabetização. A Psicogênese da 
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Língua Escrita. O Construtivismo no Brasil. O método sociolinguístico de alfabetização. O 
planejamento das práticas escolares de alfabetização e letramento no ciclo de alfabetização. 
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. 

 

Bibliografia Básica 
 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 2001. 
KLEIMANN, Angela. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social 
da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.  
 
Bibliografia complementar 
 
DURANTE, M. Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998. 
MAIA, Joseane. Literatura na formação de leitores e professores. São Paulo: Paulinas, 2007. 
 

 

 
 
6ª. FASE 
 
 

PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA EM ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL  

Ementa: Pesquisa, Prática e Ação pedagógica para os Anos Iniciais. Características do 
desenvolvimento de 6 a 10 anos. Legislação educacional nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Ensino de 09 anos. Observação participante da prática pedagógica nos anos 
iniciais. Planejamento e projetos didático-pedagógicos nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental.  
 
Bibliografia Básica 
 
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por projetos 
de trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5ª. Ed. Porto alegre: Artmed,1998 
PIETRI, Émerson de. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. 2ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2009. 
SOLÈ, Isabel. Estratégias de leitura. 6ª.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
Bibliografia Complementar 
 
CALDERANO, Maria da Assunção, (org.). Estágio curricular: concepções, reflexões teórico-
práticas e proposições. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2012.  
DALMÁS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento, 
avaliação. 18ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
 
 
ESTÁGIO INTERDISCIPLINAR II EM ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 
Ementa: Formação do professor nos Anos Iniciais. Constituição de Projeto de Trabalho nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Prática pedagógica para a criança nos Anos Iniciais. 
Espaços da Educação nos Anos Iniciais. Prática de alfabetização e letramento. Observação 
participante, intervenção, registro, interpretação e análise das práticas pedagógicas nos anos 
iniciais.. 
 
Bibliografia Básica 
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HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por projetos 
de trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5ª. Ed. Porto alegre: Artmed,1998 
PIETRI, Émerson de. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. 2ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2009. 
SOLÈ, Isabel. Estratégias de leitura. 6ª.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
Bibliografia Complementar 
 
CALDERANO, Maria da Assunção, (org.). Estágio curricular: concepções, reflexões teórico-
práticas e proposições. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2012.  
DALMÁS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento, 
avaliação. 18ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
 
ORGANIZAÇÃO  DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
Ementa: Legislação para a Educação Básica no Brasil. Análise dos fundamentos políticos, 
econômicos e sociais na Educação Infantil, nos Anos Iniciais e na EJA. Políticas de 
atendimento à infância e aos jovens e adultos. Projeto Político-Pedagógico para a Educação 
Infantil, Anos Iniciais e EJA.  Propostas de organização curricular e projetos pedagógicos para 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. 
 
Bibliografia Básica 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 4ª. Ed. Goiânia: 
Alternativa, 2003/2015. 
OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão democrática da educação: desafios 
contemporâneos. 10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
PETRY, Ely Carlos. LDB- Lei de diretrizes e bases: uma abordagem orientadora. Porto 
Alegre, RS: AGE, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
 
MEKSENAS, Paulo. Pesquisa Social e Ação Pedagógica: conceitos, métodos e práticas. São 
Paulo: Edições Loyola, 2002. 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e 
projeto político-pedagógico - elementos metodológicos para elaboração e realização. 22ª ed. — 
São Paulo: Libertad Editora, 2012. 
 

PROJETO DE TCC 
Ementa: Pesquisa qualitativa e quantitativa. Abordagens de pesquisa. Tipos de Pesquisa. 
Estrutura de Projeto de Pesquisa. Elaboração do Problema de pesquisa. Revisão de literatura e 
fundamentação do Projeto. 
 

Bibliografia Básica 
 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: FTD, 2009.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas,  
2010. 
SEVERINO, Antonio Joaquim, 1941. Metodologia do trabalho científico. ed. rev. atual. São 
Paulo : Cortez, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 2009. 
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SCURO NETO, Pedro.  Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do 
mundo moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 

 

 

 

ARTE E EDUCAÇÃO 
Ementa: Noções de teoria da arte. Arte-educação. Arte e constituição dos sujeitos. História do 
ensino de arte. Tendências de educação escolar em arte. Arte no currículo escolar. Conteúdos, 
métodos e procedimentos em arte. Arte na prática pedagógica da Educação Infantil, Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e EJA. 
 
Bibliografia Básica 
 
BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte Educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2005/2013. 
FERRAZ, Maria Heloísa C. de T.; FUSARI, Maria F. de Resende e. A Arte na educação 
escolar. São Paulo: Cortez, 2009. BARDI, Pietro Maria. Arte no Brasil. São Paulo: Nova 
Cultural, 2010. 
COLL, César &Teberosky, Ana. Aprendendo Arte: conteúdos essenciais para o Ensino 
Fundamental. São Paulo: Editora Ática, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte Educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2005/2013. 
DEHEINZELIN, Monique. A fome com a vontade de comer - Uma proposta curricular de 
educação Infantil. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 
 
 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Ementa: Histórico e legislação da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Função social e 
política da educação de jovens e adultos A produção e caracterização da clientela discente de 
Educação de Jovens e Adultos: o estudante adulto. Estrutura curricular, propostas e avaliação. 
A formação do educador e as especificidades no trabalho com o jovem e o adulto. 
 
Bibliografia Básica 
 
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E.(Orgs.). Educação de Jovens e Adultos. Teoria, prática e 
proposta. 12ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
______________. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 2ª ed. e 5ª ed. São Paulo: Ática, 
1988/1994. 
PAIVA, Jane; OLIVEIRA, Inês B. de. (Orgs.). Educação de Jovens e Adultos. Petrópolis, R.J: 
DP et Alii, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
 
CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, formação de professores e globalização. 
Questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
DURANTE, Marta.   Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Porto Alegre: 
Artmed, 1998. 
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METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA  

Ementa: A História como ciência. Conceitos históricos fundamentais. Dinâmicas atuais do 
ensino de História. A Prática de ensino de História na Educação Infantil, Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e EJA.  
 
Bibliografia Básica 
 
BITTENCOURT, Circe (Org.). O Saber Histórico na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2009. 
PINSKY, Jaime (Org.). O Ensino de História e a Criação do Fato. 8º ed. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
FONSECA, Selva Guimarães. Fazer e Ensinar História: Anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Belo Horizonte: Dimensão, 2009. 
 
 
 
Bibliografia complementar 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora M. dos Santos. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2009. 
HIPÓLIDE, Maria Cristina. O ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental: 
metodologias e conceitos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 
 
 
7ª FASE 
 
 

PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/GESTÃO 
Ementa: Diagnóstico de problemas e levantamento de soluções para o Sistema Escolar. Pesquisa, 
prática e ação pedagógica em EJA/Gestão. Legislação em EJA/Gestão. Observação participante, 
intervenção, registro, avaliação, interpretação e análise em EJA/Gestão. 
 
Bibliografia Básica 

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar.  16ª ed. Campinas, SP: 
Papirus, 1995.  
MEKSENAS, Paulo. Pesquisa social e ação pedagógica: conceitos, métodos e práticas. São 
Paulo: Edições Loyola, 2002. 
ROMÃO, José Eustáquio; GADOTTI, Moacir. Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e 
proposta. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
Bibliografia complementar 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 4ª. Ed. Goiânia: 
Alternativa, 2003. 
PIMENTA, Selma Garrido; Evandro Ghedin (orgs.). Professor reflexivo no Brasil: Gênese e 
crítica de um conceito. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. O estágio na formação de professores. São 
Paulo: Cortez, 1997.  
 
 
ESTÁGIO INTERDISCIPLINAR III EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/GESTÃO 
Ementa: Formação do professor de jovens e adultos. Observação, planejamento, docência e 
avaliação do processo ensino aprendizagem. Constituição de Projeto de Trabalho na Gestão/EJA. 
Prática e Ação pedagógica para a criança na Gestão/EJA. Teoria e as Práticas desenvolvidas. 
Espaços da Educação na Gestão/EJA. Observação participação, intervenção, registro, 
interpretação e análise da prática pedagógica na EJA. 
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Bibliografia Básica 
 
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar.  16ª ed. Campinas, SP : 
Papirus, 1995.  
MEKSENAS, Paulo. Pesquisa social e ação pedagógica: conceitos, métodos e práticas. São 
Paulo: Edições Loyola, 2002. 
ROMÃO, José Eustáquio; GADOTTI, Moacir. Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e 
proposta. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
 
Bibliografia complementar 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 4ª. Ed. Goiânia: 
Alternativa, 2003. 
PIMENTA, Selma Garrido; Evandro Ghedin (orgs.). Professor reflexivo no Brasil: Gênese e 
crítica de um conceito. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. O estágio na formação de professores. São 
Paulo: Cortez, 1997.  
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 
Ementa: Política, Estado e Sociedade. O Estado brasileiro e as políticas públicas. Reforma de 
Estado e Políticas públicas para a educação. A educação brasileira em sua dimensão político-
social. Perspectivas e tendências contemporâneas das políticas públicas de educação. A Análise 
crítica da LDB. Sujeito e Sociedade Civil. 
 
Bibliografia Básica 
 
CORREA, Bianca Cristina e GARCIA, Teise Oliveira (organizadoras); Vitor Henrique Paro et all. 
Políticas educacionais e organização do trabalho na escola. São Paulo, SP: Xamã, 2008.  
CARVALHO, Maria do Carmo A. A. e TEIXEIRA, Ana Cláudia C. (Org.) Conselhos gestores de 
políticas públicas. São Paulo: Pólis, 2000. 
DOURADO, Luiz. F. PARO, Vítor H. (orgs). Políticas públicas e Educação Básica. São Paulo: 
Xamã, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
 
LIBÂNEO, C. Elementos para uma análise crítico-compreensiva das políticas educacionais: 
aspectos sociopolíticos e históricos In Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São 
Paulo: Cortez, 2009. 
SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia M.; EVANGELISTA, Olinda. Política Educacional. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2007. 
 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
Ementa: Contexto histórico de produção dos conceitos de juventude. Jovens, escolarização e 
trabalho. Jovens, participação política e movimentos sociais. Culturas e sociabilidades juvenis na 
sociedade contemporânea. Juventudes e políticas públicas no Brasil. Educação de jovens em 
âmbito escolar e não escolar. 
 
Bibliografia Básica 
 
GADOTTI, M.; ROMÃO, José. E. Educação de jovens e adultos: teoria prática e proposta. 8. ed. 
São Paulo: Cortez, 2006. 
MATOS, Kelma Socorro Lopes. Jovens e Crianças: Outras Imagens. Fortaleza: UFC, 2006. 
ALMEIDA, Maria Isabel Mendes e EUGENIO, Fernanda. Culturas jovens: novos mapas do afeto. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
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Bibliografia Complementar 
 
FRAGA, Paulo Cesar Pontes, LULIANELLI, Jorge Atílio Silva (Org.). O tempo real dos jovens: 
juventude como experiência acumulada. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013. 
TAPSCOTT, Don. A hora da geração digital: Como os jovens que cresceram usando a internet 
estão mudando tudo, das empresas aos governos. Rio de Janeiro: Agir Negócios, 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTÃO EDUCACIONAL 
Ementa: Conceitos, funções e princípios básicos da gestão educacional. História da Gestão 
educacional no Brasil. O gestor na organização dos espaços educativos. Concepções e modelos 
de gestão escolar. 
 
Bibliografia Básica 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5 ed. Goiânia: 
Alternativa, 2015. 
OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro (org.). Gestão Educacional: novos olhares, novas 
abordagens. Petrópolis: Vozes, 2014. 
FERREIRA, Naura S. Capareto (org.) Gestão democrática na educação: atuais tendências, 
novos desafios. São Paulo; Cortez, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, 
novos desafios. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2013.  
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Projeto de ensino-aprendizagem e Projeto 
Político Pedagógico. 22ª ed. São Paulo: Libertad Editora, 2012. 
 

TCC I  
Ementa: Ética na Pesquisa. Pesquisa em Educação. Coleta de dados. Instrumento de coleta de 
dados na pesquisa. Pesquisa qualitativa e quantitativa em educação.  Tratamento de dados. 
Escrita acadêmica. 
 
Bibliografia Básica 
 
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 2009. 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 
11 ed. Rio de Janeiro: Record, 2009. 
GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. 10ª reimp. São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
Bibliografia Complementar 
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. atual. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
SCURO NETO, Pedro.  Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
 
8ª FASE 
 
 

TECNOLOGIAS, MÍDIAS E CONHECIMENTO APLICADOS EM EDUCAÇÃO 
Ementa: Relações entre ciência, técnica e cultura. Pedagogias dos meios de comunicação e 
informação. Estudo das linguagens dos diferentes produtos da mídia e dos artefatos digitais no 
âmbito das práticas escolares.  
 
Bibliografia Básica 
 
COSTA, Edemir; RIBAS, Julio César da Costa; FILHO, Silvio Serafim da Luz (Org.). Mídia, 
educação e subjetividade: disseminando o conhecimento. Florianópolis: Tribo da Ilha, 2011.  
VELOSO, Renato. Tecnologias da informação e da comunicação: desafios e perspectivas. São 
Paulo: Moderna, 2012. 
WILSON, Carolyn; GRIZZLE, Alton; TUAZON, Ramon; AKYEMPONG, Kwame, CHEUNG, Chi-Kim.  
Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação de professores. Brasília: 
UNESCO UFTM, 2013. 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 
CANCLINI, N. G. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 5 ed., Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2010. 1  
 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS- LIBRAS  
Ementa: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura, história e legislação. Identidade 
surda. Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de Sinais: fonologia, morfologia, 
sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais 
observando as similaridades existentes entre esta e a Língua Portuguesa e implicações para a 
prática pedagógica.  
 
Bibliografia básica 
 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Enciclopédia da Língua de Sinais 
Brasileira: o mundo do surdo em Libras. 1ª ed. São Paulo: Editora da USP, 2009. 
QUADROS, Ronice Muller. Educação de surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997. 
_____________________ (org.) Estudos surdos I. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
 
MORAIS, Carla Damasceno de; FERRETTI, Claúdio; MACHADO, Paulo César (orgs.). Princípios 
educativos na perspectiva da diferença. Florianópolis, SC: IFSC, 2011.  
MOURA, Maria Cecília de. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro, RJ: 
Revinter, 2000. 
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EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  
Ementa: Meio Ambiente, Ecologia e Sustentabilidade. A crise ambiental. Relação 
homem/natureza. Desenvolvimento sustentável. Direito Ambiental Brasileiro. Abordagens 
metodológicas e práticas de educação ambiental e para a sustentabilidade. 
  
Bibliografia Básica 
 
FLORIANI, Dimas. Conhecimento, Meio Ambiente e Globalização. Curitiba: Juruá Editora, 2003. 
GADOTTI, Moacir. Educar para a sustentabilidade: uma contribuição à década da educação 
para o desenvolvimento sustentável. São Paulo, SP: Editora Instituto Paulo Freire, 2009. 
PEDRINI, Alexandre de Gusmão (org.). Educação ambiental: reflexões e práticas 
contemporâneas. 8ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BARBIERI, J.C. Gestão ambiental e organizacional: conceitos, modelos e instrumentos. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 
DIAS, Geraldine Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. Editora Gaia. 5º ed. São 
Paulo: Global, 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
TCC I I 
Ementa: Coleta e análise de dados. Escrita de texto monográfico. Defesa de TCC. 
 
Bibliografia Básica 
 
GIL, Antônio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
SCURO NETO, Pedro.  Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. atual. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
Bibliografia complementar 
 
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 2009. 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais 
Rio de Janeiro: Record, 2009. 
 
 
 
DOCÊNCIA EM  MULTICULTURALISMO, SEXUALIDADE E GÊNERO  
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Ementa: Diversidade escola e cultura. Multiculturalismo e políticas de ações afirmativas. Conceito 
de gênero, segundo diferentes escolas teóricas.  Parentesco, família, filiação e reprodução. 
 
Bibliografia Básica 
 
HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pós-Modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, 
Guaracira Lopes Louro - 11ª Ed – Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
SANTOS, Renato Emerson dos (organizador). Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: o 
negro na geografia do Brasil. Belo Horizonte, MG: Gutenberg, 2009. 
GEERTZ, Clifford. Interpretação das culturas. 1ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico – 24ª edição – Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2009. 
SANTOS, Renato Emerson dos. Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: O Negro na 
Geografia do Brasil. 2ª Ed. Belo Horizonte: Editora Gutenberg, 2009.  
 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

FUNDAMENTOS DE PSICOPEDAGOGIA 
Ementa: Aspectos históricos e tendências contemporâneas da Psicopedagogia. Dificuldades de 
aprendizagem. Análise crítica dos problemas de aprendizagem.  A relação do pedagogo frente a 
ações psicopedagógicas. Ética no trabalho psicopedagógico.  
 

Bibliografia Básica 
 
CUNHA, Antonio Eugênio. Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade. 6ª ed. — Rio de 
Janeiro: Wak Editora, 2016. 
FAGALI, Eloisa & VALE, Zélia. Psicopedagogia Institucional aplicada - a aprendizagem escolar 
dinâmica e construção na sala de aula.7ªed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
SCOZ, Beatriz. Psicopedagogia e realidade escolar. O problema escolar e de aprendizagem. 17ª. 
Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 

 

Bibliografia Complementar 
 
FERNANDEZ, Alicia. A inteligência aprisionada - abordagem psicopedagógica clínica da criança e 
sua família. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.  
VIANIN, Pierre. Estratégias de ajuda a alunos com dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: 
Penso, 2012. 

 
 

HISTÓRIA E CULTURA AFRO - BRASILEIRA E INDÍGENA 

Ementa: História da África e dos africanos. A luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. 
Cultura negra e indígena brasileira. O negro e o índio na formação da sociedade nacional. 

 
Bibliografia Básica 
 
CANDAU, Vera Maria (Org.). Educação intercultural e cotidiano escolar. São Paulo: Sette Letras, 
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2006. 
ESTERCI, Neide, FRY, Peter; GOLDENBERG, Miriam. Fazendo Antropologia no Brasil. Rio de 
Janeiro: DP&A editora, 2001. 
FERNANDES, Florestan (1972): Significado do protesto negro. São Paulo: Cortez, 1989. 
 
Bibliografia Complementar 
 
SODRÉ, Nelson Werneck. Síntese de História da Cultura Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1996. 
Alfabetização e Diversidade. Referenciais para a formação de professores indígenas. 2ª ed. 
Brasília: MEC/Secad, 2005. 

 

ANTROPOLOGIA 
Ementa: A antropologia no campo das ciências sociais e humanas. As relações - homem, natureza e 
cultura. Relativismo cultural e etnocentrismo. O método etnográfico e a pesquisa de campo em 
antropologia. O estudo antropológico e a identidade cultural na sociedade contemporânea. A 
educação como objeto de estudo da antropologia.  

 
Bibliografia Básica  
 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Trad. Vera Ribeiro, RJ: Zahar, 1989. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP, 2003. 
LAPLANTINE, Francois. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ANDRÉ, Maria Eliza Dalmaro. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 
DAMATTA, Roberto. Relativizando: Uma introdução à Antropologia Social. RJ: Roco, 2000. 
 
CULTURA CORPORAL, MOVIMENTO E PSICOMOTRICIDADE 
Ementa: Cultura corporal. Movimento e corporeidade. Práticas de jogos, brincadeiras e movimentos. 
Faz de conta. Psicomotricidade. Expressão corporal. Cultural corporal na infância e adolescência. 

 
Bibliografia Básica 
 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: 
Cortez, 1996. 
LELOUP, Jean-Yves. O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1998. 
WEIL, Pierre. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal 62ª ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2007. 

 

Bibliografia complementar 
 
DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre a educação e cultura. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 1996.  
GARCIA, Regina Leite (org.). O corpo que fala dentro e fora da Escola. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002. 
 

 
PEDAGOGIA EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 
Ementa: História e perspectivas do profissional Pedagogo. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de graduação em Pedagogia. Espaços não escolares de atuação da Pedagogia. Planejamento 
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e Propostas de intervenção pedagógica nas várias esferas do educativo.  
 
Bibliografia Básica: 
 
LIBÂNEO, Carlos José. Pedagogia e Pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 2010. 
PIMENTA, Selma. Garrido. Pedagogia e Pedagogos: caminhos e Perspectivas. In: PIMENTA, 
Selma Garrido. (Org). São Paulo: Cortez, 2011.  
NUNES, Pinto Cláudio. Ciências da Educação e Prática Pedagógica: sentidos atribuídos por 
estudantes de Pedagogia. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. 
 
Bibliografia complementar: 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Diretrizes curriculares da pedagogia: imprecisões teóricas e concepção 
estreita da formação profissional de educadores. Educação & Sociedade [On-line] 2010, 27 
(Octubre-Sinmes): [Data de consulta: 1 / junho / 2014] Disponível 
em:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87313708011> ISSN 0101-7330 
SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma politica 
educacional. 5. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2004. (Coleção educação contemporânea). 
 
 
EDUCAÇÃO MUSICAL 

Ementa: Educação musical e legislação. Fundamentos da Educação Musical na Educação Básica. 
Práticas pedagógicas musicais. 

 
Bibliografia Básica 
 
JORDÃO, Gisele (et.al) A música na escola. São Paulo: Allucci& Associados Comunicações, 2012.  
LOUREIRO, Alícia Maria Almeida. O ensino de música na escola fundamental. São Paulo: 
Papirus, 2003. 
SCHAFER, Murray. Educação Sonora. Trad. Marisa Fonterrada. São Paulo: Melhoramentos, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ILARI, Beatriz; BROOCK, Angelita (Orgs). Música e Educação Infantil. São Paulo: Papirus, 2013.  
FERNANDES, Iveta Maria Borges Ávila. Brincando e aprendendo: um novo olhar para o ensino da 
música. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. 
 
ESTATISTICA APLICADA A EDUCAÇÃO 
Ementa: Conceitos básicos da estatística, tanto descritiva quanto inferenciais. Importância da 
aplicação dos conhecimentos da estatística para a educação e sua aplicação na análise de 
situações, tanto cotidianas como problemáticas, na educação básica. Dados estatísticos como 
instrumento para a tomada de decisões. A estatística como instrumento de pesquisa educacional. 
 Apresentação Tabular e Gráfica. Medidas Descritivas dos Dados. 
 
 
 

Bibliografia básica 
 
CLARCK, Jeffrey; Downing Douglas. Estatística Aplicada. Tradução Alfredo Alves de Farias. São 
Paulo: Saraiva, 1998. 
MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. 6ª ed. — São Paulo: Saraiva, 2010. 
TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. Ed. Atlas S.A. 1991. 
 
Bibliografia complementar 
 
BUSSAB, Wilton Oliveira. MORETTIN Pedro A. Estatística Básica. 4ª edição. São Paulo: Atual, 
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1987. (métodos quantitativos) 
NICK, Eva; KELLNER, Sheilah Rubino de Oliveira. Fundamentos de Estatística para as Ciências 
do Comportamento. Rio de Janeiro: 3ª Ed. Renes, 1971. 
 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 
Ementa: Estratégias de leitura e constituição do leitor. Textos literários e a produção contemporânea. 
Práticas sociais de leitura para crianças e jovens. Literatura e prática educacional. Narradores e 
narrativas infantis.  

 
Bibliografia Básica 
 
COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000. 
GIRARDELLO, Gilka. Uma clareira no bosque: contar histórias na escola. Campinas, SP: Papirus, 
2014. 
ZILBERMAN, Regina. A Literatura Infantil na Escola. 11ªed. São Paulo: Global, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
 
AGUIAR, Vera Teixeira de (Coord.). Era uma vez... na escola: formando educadores para formar 
leitores. Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001. 
RESENDE, Vânia Maria. Literatura Infantil & Juvenil: vivências de leitura e expressão criadora. 
2ªed. São Paulo: Saraiva, 1997. 

 

SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 
Ementa: Práticas históricas da Orientação Educacional e Supervisão Escolar no Brasil. Fundamentos 
e princípios. Abordagem de Orientação Educacional e Supervisão Escolar centrada no Projeto 
Político Pedagógico e no currículo. O trabalho coletivo nas organizações educativas formais e não 
formais. Orientação Educacional e Supervisão Escolar como trabalhador/a da educação: exercício 
profissional e representatividade. As atribuições do Orientador Educacional e Supervisão Educacional 
na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O planejamento e sua correlação como 
projeto pedagógico da instituição de ensino: planos, projetos e programas.   

 
Bibliografia Básica 
 
RANGEL, Mary; ALARCÃO, Isabel. Supervisão pedagógica: princípios e práticas. 6. ed. Campinas: 
Papirus, 2006. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 13ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. 
FREIRE, Paulo. Política e educação. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ALVES, Nilda. Educação e supervisão: o trabalho coletivo na escola. 5.ed. São Paulo: Cortez: 
Autores Associados, 1991. 
ALVES, Nilda; GARCIA, Regina Leite (Orgs.). O fazer e o pensar dos supervisores e orientadores 
educacionais. 2 ed., São Paulo, 1986. 
 
 
2.7 Ementas e Bibliografia Básica e Complementar Matriz Curricular 2017.1 

 
 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 
CURSO DE PEDAGOGIA - Ementas 
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Matriz Curricular 2017.1 
 
 
1ª FASE 
 
 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I 
 

Ementa: História e educação. O sentido da educação nas diferentes sociedades. As diversas configurações da 
instituição escolar até o período medieval. História da Educação no Brasil. História da cultura afro-brasileira e indígena. 
Aspectos históricos da legislação educacional. 
 
Bibliografia básica 
 
GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. São Paulo: Ática, 2005. 
PONCE, Aníbal. Educação e Luta de Classes. São Paulo: Cortez: editores associados, 1991. 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis: Vozes, 1978/2005.
 
Bibliografia complementar 
 
ARANHA, Maria Lúcia Arruda. História da Educação. São Paulo: Moderna, 1996. 
HILSDORF, Maria Lucia de Arruda. História da Educação Brasileira: leituras. São Paulo: Thomson, Pioneira, 2010.
 

 

FILOSOFIA 

 
Ementa: História da Filosofia e correntes de pensamento referentes a ética e teoria do conhecimento.Epistemologia 
verdade e conhecimento. Filosofia, educação e sociedade. 
 
Bibliografia básica 
 
KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Parte II: Princípios Metafísicos da Doutrina da Virtude 
de Kant. Edições 70, 2008. 
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, uma polêmica. Trad. Paulo César de Souza. São  
Paulo: Companhia das Letras, 2009.  
PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2013/2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2003.  
GALLO, Silvio(Coord.). Ética e cidadania. Caminhos da filosofia. 13ª ed. Campinas, SP:  
pirus, 2003. 
 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃOI 
Ementa: A relação educação e sociedade na perspectiva da sociologia. A educação no discurso 
sociológico dos autores clássicos das Ciências Sociais (Marx, Durkheim, Weber). A educação 
como objeto de estudo da sociologia na contemporaneidade: as relações entre educação, 
reprodução social, transformações da sociedade e Direitos Humanos.  
 
Bibliografia básica  
 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução a ciência da sociedade. São Paulo: 
Moderna 2005. 
DURKHEIM, Émile. Lições de Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 2002. 
SELL, Carlos Eduardo. Sociologia clássica: Marx, Durkheim e Weber. 5ª ed.Petrópolis, RJ: 
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Vozes, 2013.  
Bibliografia complementar 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia. São Paulo: Ática, 1994. 
SCURO NETO, Pedro. Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
A METODOLOGIA CIENTÍFICA 
Ementa: Iniciação à produção científica. Formas de conhecimento. Abordagens de pesquisa. 
Elaboração de produções científico-acadêmicas. Normas da ABNT. 
 
Bibliografia básica 
 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2006/2002. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de Pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. revista e ampliada. 
São Paulo: Cortez, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
SCURO NETO, Pedro. Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
PRÁTICA EM EDUCAÇÃO E INFÂNCIA 
Ementa: Processos de produção das infâncias. História e políticas de educação e atendimento à 
infância no Brasil. Pedagogia da infância. Pesquisa e prática em culturas infantis.   
 
Bibliografia básica 
 
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.  
BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. 1ª.ed. São Paulo: ed 
3. 2009. 
GOULART, Ana Lúcia et all. (Org.). Por uma cultura da infância: metodologias de pesquisa com 
crianças. 3ª. Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 
 
Bibliografia complementar 
 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: 
Cortez, 2009.  
OSTETTO, Luciana et al. Encontros e encantamentos na Educação Infantil. São Paulo: 
Papirus, 2002. 
 
 
PSICOLOGIA 
Ementa: Aspectos históricos e conceituais da interface entre Psicologia e Educação. Escolas 
psicológicas (Behaviorismo, Psicologia da Gestalt, Psicanálise e Humanismo). 
 
Bibliografia Básica 
 
BOCK, Ana Mêrces; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: Uma 
Introdução ao Estudo de Psicologia. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999/2002/2008.  
BRAGHIROLLI, Elaine Maria et al. Psicologia Geral. 17ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999.  
DAVIDOFF, Linda – Introdução à Psicologia. São Paulo: MAKRON BOOKS, 1999. 
 
Bibliografia Complementar 
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COLL, Cesar. Psicologia do Ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000.  
SCHULTZ, Duane. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Centage Learning, 2011. 
 
 
 
2ª FASE 
 
 
PORTUGUÊS PRODUÇÃO TEXTUAL 
Ementa: Tipos de Leitura. Construção e interpretação de textos acadêmicos, literários e 
normativos. Tipos de linguagem. Gêneros discursivos com organização composicional, estilo e 
tema compatíveis com o gênero. Coesão e coerência textuais. Produção textual e reconhecimento 
de gêneros com ênfase em Pedagogia.  
 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português Básico: gramática, 
redação, texto. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
FARACO, Carlos A.; TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes universitários. 8.ed. 
rev. amp. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
WEIL, Pierre. O corpo fala:a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal. 59. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2005. 
 
Bibliografia Complementar  
 
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. 11. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
CEGALLA, Paschoal de Domingos. Novíssima Gramática da língua portuguesa. 42. ed. São 
Paulo: Nacional, 2008.  
 
DIDÁTICA I 
Ementa: Retrospectiva histórica da Didática. Didática como campo de estudo. A Didática na 
formação docente. O cotidiano escolar, a ação docente e o projeto político-pedagógico. Conceitos 
do ensinar e do aprender. Tendências pedagógicas da prática escolar. 
 
Bibliografia básica 
 
CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 1996.  
FAZENDA, Ivani. Didática e interdisciplinaridade – história teoria. Ri o de Janeiro: Editora 
Papyrus, 2008. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
Bibliografia Complementar 
 
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. São Paulo: Autores 
Associados, 2009. 
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método 
no processo pedagógico. 5 ed., Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 
 
PRÁTICA PEDAGÓGICA EM DIDÁTICA 
Ementa: Prática pedagógica como prática Social. Atividades interdisciplinares, estudos de gênero, 
diversidade étnico racial e inclusão. Práticas significativas e contextualizadas. Prática de Ensino 
para Educação Infantil, anos iniciais – Ensino fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos/Gestão. 
 
Bibliografia básica 
 
CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 1996.  
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FAZENDA, Ivani. Didática e interdisciplinaridade – história teoria. Ri o de Janeiro: Editora 
Papyrus, 2008. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
Bibliografia Complementar 
 
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. São Paulo: Autores 
Associados, 2009. 
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método 
no processo pedagógico. 5 ed., Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 
 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II 
Ementa: Perspectivas teóricas e práticas da história da educação. Movimentos educacionais dos 
séculos XV ao XXI. História da educação e legislação educacional brasileira nos séculos XX e XXI. 
Cultura Afro-brasileira e Indígena. 
 
Bibliografia Básica  
 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia: geral e Brasil 3ª Ed.. 
São Paulo: Moderna, 2006.  
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis: Vozes, 
1978/2005. 
GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 2 ed. e 5ª ed. — São Paulo: Ática, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
 
PONCE, Anibal. Educação e luta de classes. Tradução Jose severo de C. Pereira. 22ª. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
HILSDORF, Maria Lucia de Arruda. Historia da Educação Brasileira: leituras. São Paulo: Thomson, 
Pioneira, 2010. 
 
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
 
Ementa: Epistemologia das ciências pedagógicas. Teorias em Filosofia da Educação. Tendências 
da filosofia contemporânea: perspectivas educacionais e Direitos Humanos.   
 
Bibliografia Básica 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
NIETZSCHE, Friedrich. Escritos Sobre Educação.Trad.: Noéli Correia de Melo Sobrinho. Edições 
Loyola: São Paulo, 2009. 
KANT, Immanuel, 1724-1804. Crítica da Razão Prática: Tradução, Introdução e Nota / Rohden 
Valério. — 1 ed; — São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 3ª ed. — São Paulo, SP: Martin Claret, 2003. 
LUCCKESI, Carlos Cipriano. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
Ementa: Aplicação da psicologia na prática pedagógica. Aprendizagem em Jean Piaget, Lev 
Vygotsky, David Ausubel e Henri Wallon. Teorias da aprendizagem e o contexto da educação 
brasileira. O professor e a relação ensino e aprendizagem. Interações no contexto escolar.  
 
Bibliografia Básica  
 
BOCK, Ana Mêrces; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. de L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo 
de Psicologia. São Paulo: Saraiva, 1993/2002/2008.  
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COLL, Cesar et al. Psicologia do ensino. Tradução de Cristina M. de Oliveira. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000.  
FONTANA, Roseli.   Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: Atual, 1997. 
 
Bibliografia Complementar 
 
CASTORINA, José Antonio et al. Piaget-Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo: 
Ática, 1996. 
LA TAILLE, Yves; OLIVEIRA, Martha Koll de; DANTAS, Heloísa. Piaget, Vygotsky e Wallon: 
teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 
 
 
 
3 ª FASE 
 
DIDÁTICA II 
 
Ementa: Didática e identidade docente. Professor Pesquisador e reflexivo. Práxis Pedagógica. 
 
Bibliografia Básica 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 14ª ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
HERNÁNDEZ, Fernando e VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de 
trabalho – o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
 
LÜCK, Eloísa. Pedagogia Interdisciplinar: Fundamentos Teórico-metodológicos. 5ª Edição. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
VEIGA, Ilma. Passos Alencastro; FONSECA, Marília. As dimensões do Projeto Político – 
Pedagógico. 7ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
 
CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO II 
Ementa: Antropologia no campo das ciências sociais e humanas (desdobramento antropologia da 
criança). Relativismo cultural e etnocentrismo. A educação como objeto de estudo da antropologia.  
 
Bibliografia Básica 
 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012. 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Trad. Fanny Wrobel. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008. 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia da Educação. São Paulo: Atual, 1997. 
 
Bibliografia Complementar 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico. RJ: Zahar, 2009. 
OLIVEIRA, Roberto. O Trabalho do Antropólogo. São Paulo: Ed. UNESP, 1995. 
 
 
PRÁTICA EM CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
Ementa: O método etnográfico e a pesquisa de campo no contexto educacional. Atividades 
interdisciplinares, estudos de gênero, diversidade étnico racial e inclusão. 
 
Bibliografia Básica 
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GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012. 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Trad. Fanny Wrobel. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008. 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia da Educação. São Paulo: Atual, 1997. 
 
Bibliografia Complementar 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico. RJ: Zahar, 2009. 
OLIVEIRA, Roberto. O Trabalho do Antropólogo. São Paulo: Ed. UNESP, 1995 
 
CURRÍCULO 
Ementa: História do campo de currículo. Teorias do currículo. Currículo, conhecimento e cultura. 
Parâmetros curriculares nacionais e propostas curriculares. Relação entre currículo e Projeto 
Político Pedagógico.  
 
Bibliografia Básica 
 
HERNÁNDEZ, Fernando.   A organização do Currículo por projetos de trabalho: o 
conhecimento é um caleidoscópio. 5ª ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 1998. 
MENEGOLLA, Maximiliano.    Por que planejar? como planejar? currículo, área, aula. 20ª ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012/2014. 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2007. 
  
Bibliografia complementar 
 
MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo, cultura e sociedade. 
12.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
SAVIANI, Nereide.   Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método 
no processo pedagógico. 5ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 
 
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Ementa: Teorias críticas da educação e da aprendizagem. Constituição do sujeito do nascimento a 
velhice. Infância e adolescência como categorias sociais. Reorganização cognitiva na vida adulta e 
na maturidade. Sexualidade, gênero, diversidade e o contexto escolar. 
 
Bibliografia básica 
 
BOCK, Ana Mêrces; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: Uma 
Introdução ao Estudo de Psicologia. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999/2002/2008. 
COLL, César. et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia Evolutiva. 2. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
VYGOTSKY, Levi Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. Tradução de José Cipolla Beto. São Paulo: Martins fontes, 1994. 
 
 
Bibliografia complementar 
 
COLL, César. Psicologia do ensino. Trad. Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 2000. 
VALLE, Tânia Gracy Martins do; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi (orgs.). Aprendizagem e 
comportamento humano. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 
Ementa: História da deficiência. Educação especial e aprendizagem. Legislação e Políticas de 
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Educação Especial e Inclusiva. Educação da pessoa com deficiência e aspectos biopsicossociais 
das deficiências. Acessibilidade e tecnologias assistivas. Práticas pedagógicas Inclusivas e Direitos 
Humanos.  
 
 

Bibliografia Básica 
 
COLL, César. et.al. Psicologia do ensino. Tradução de Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: 
Artes Médicas Sul, 2000. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. (org). Inclusão escolar: pontos e contrapontos. São Paulo: 
Summus, 2006.  
PADILHA, Anna Maria Lunard. Práticas pedagógicas na Educação Especial: a capacidade de 
significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 4ª ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
FARREL, Michael. Dislexia e outras dificuldades de aprendizagem específicas. Ed. Artmed, 
2011.  
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 
 
 
 
 
4ª FASE 
 
 
METODOLOGIA DO ENSINO DE PORTUGUÊS 
Ementa: Língua Portuguesa como campo de estudo. Conceitos fundamentais do ensino de Língua 
Portuguesa. Tendências contemporâneas de Ensino de diversidade linguística no Brasil e 
tecnologia assistiva. Diretrizes da língua Portuguesa. Prática do ensino de Língua Portuguesa para 
a Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 
 
Bibliografia básica 
 
BAGNO, Marcos. A língua de Eulália. Novela Sociolinguística. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2013. 
FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto: para estudantes universitários.16ª ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2007. 
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação 16ª ed. São Paulo: Ática, 2006. 
 
Bibliografia complementar 
 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 
2009.  
WEIL, Pierre. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não-verbal. 59. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 
 
LETRAMENTO E INFÂNCIA 
Ementa: Função social da escrita. O letramento e as múltiplas linguagens. O espaço de leitura e 
de escrita no contexto da infância. 
 

Bibliografia Básica 
 
CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca, Izabel Pereira; MARTINS Raquel Márcia 
Fontes Orgs.). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autentica Editora: 
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Ceale, 2009/2008. 
ROJO, Roxane (org). Alfabetização e letramento: perspectivas linguísticas. Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 1998. 
SMOLKA, Ana Luíza Bustamante. A criança na fase inicial da leitura. A alfabetização como 
processo discursivo. 12ª Ed. Campinas, SP: Cortez, 2003. 
 
Bibliografia complementar 
 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão. São Paulo: Parábola Editorial, 
2009.   

  SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
 
 
PRÁTICA EM LETRAMENTO 
Ementa: Projetos de letramento. Práticas de letramento na infância. Atividades interdisciplinares, 
estudos de gênero, diversidade étnico racial e inclusão. Práticas significativas e contextualizadas 
na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.  
 

 
 
Bibliografia Básica 
 
CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca, Izabel Pereira; MARTINS Raquel Márcia 
Fontes Orgs.). Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: Autentica Editora: 
Ceale, 2009/2008. 
ROJO, Roxane (org). Alfabetização e letramento: perspectivas linguísticas. Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 1998. 
SMOLKA, Ana Luíza Bustamante. A criança na fase inicial da leitura. A alfabetização como 
processo discursivo. 12ª Ed. Campinas, SP: Cortez, 2003. 
 
Bibliografia complementar 
 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão. São Paulo: Parábola Editorial, 
2009.   

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
 
PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
Ementa: Conceito e concepções de Planejamento. Planejamento Educacional no Brasil. 
Pressupostos teórico-metodológicos. Tipos de planejamentos e planos. Projeto Político 
Pedagógico. Planejamento na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos. Planejamento nas modalidades de educação. 
 
Bibliografia Básica 
 
KUENZER, Acácia Zeneida; CALAZANS, Maria Julieta Costa; GARCIA, Walter. Planejamento 
Educacional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2011. 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto 
político-pedagógico - elementos metodológicos para elaboração e realização. 22ª ed. — São 
Paulo: Libertad Editora, 2012.  
VEIGA, Ilma Passos. Projeto Político Pedagógico. Uma construção Possível. Campinas, SP: 
Papirus, 1995. 
 
Bibliografia Complementar 
 
DALMAS, Angelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento e 
avaliação. Petrópolis: Vozes,1994. 
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MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. Currículos e programas no Brasil. Campinas, SP: 
Papirus,2009. 
 
AVALIAÇÃO 
Ementa: Conceitos, finalidades, ferramentas e funções da avaliação na Educação Infantil, Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Pressupostos teóricos e 
metodológicos da avaliação. Avaliação e políticas educacionais. 
 
Bibliografia Básica 
 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
__________________. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 17ªed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
 
REAL, Giselle Cristina Martins. Impactos da avaliação na educação superior. Dourado, MS: Ed. 
Da UFGD, 2008. 
DEHEINZELIN, Monique. A fome com a vontade de comer. Uma proposta curricular de 
Educação Infantil. Petropólis, RJ: Vozes, 1994. 
 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ementa: Concepções de infância e Educação Infantil. Legislação e Políticas Públicas para 
Educação Infantil. Saberes, tempos e espaços nas Instituições de Educação Infantil. Práticas 
pedagógicas na Educação Infantil. Indicadores de qualidade na Educação Infantil. Tendências, 
paradigmas e desafios da Educação Infantil no Brasil. 
 
Bibliografia Básica 
 
AYRES, Sonia. Educação Infantil: teorias e práticas para uma proposta pedagógica.Petrópolis, 
RJ: Vozes,2012. 
KRAMER, Sonia; LEITE, Maria Isabel (Orgs.) Infância e Educação Infantil. Campinas - SP: 
Papirus, 2006. 
OSTETTO, Luciana Esmeralda. (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil. 
Campinas-SP: Papirus, 2000.  
 
Bibliografia Complementar 
 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). Jogo, Brinquedo, brincadeira e a Educação. 12ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2009. 
PALHARES, Marina. Educação Infantil Pós – LDB: Rumos e Desafios. Editores 
associados/UFSC/UFSCAR/UNICAMP,1999. 
 
 
 
5ª FASE 
 
 
METODOLOGIA DO ENSINO GEOGRAFIA 
Ementa: A Geografia como ciência. Conceitos e tendências contemporâneas do ensino de 
geografia no Brasil. Diretrizes do ensino de Geografia. A Prática de ensino de Geografia na 
Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos. 
 
Bibliografia Básica 
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CORRÊA, Roberto L. Estudos sobre a rede urbana. Rio de Janeiro: Bertrand, 2006. 
FILIZOLA, Roberto. Didática da Geografia: proposições metodológicas e conteúdos entrelaçados 
com a avaliação. Curitiba: Base Editorial, 2009. 
LESANN, Janine. Geografia no ensino fundamental. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2009. 
    
Bibliografia complementar 
 

CASTRO GIOVANNI, Antonio (Org) Ensino de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 
Porto Alegre, RS: Mediação, 2000. 
PONTUSCHKA, Nídia Nacib et al. Para ensinar e aprender Geografia. 3ª edição – São Paulo: 
Cortez, 2009. 
 

METODOLOGIA DO ENSINO MATEMÁTICA 
Ementa: Matemática como ciência. Conceitos e tendências contemporâneas do ensino de 
Matemática no Brasil. Diretrizes do ensino de Matemática. A prática do ensino de Matemática para 
Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.  
 
Bibliografia Básica 
 
DUARTE, Newton. O ensino de matemática na educação de adultos. 11ª. Ed. São Paulo: 
Cortez, 2009. 
SADOVSKY, Patrícia. O Ensino da Matemática hoje: enfoque, sentidos e desafios. São Paulo: 
Ática, 2010. 
SMOLE, Katia Stoocco; DINIZ, Maria I.; CANDIDO, Patricia. Cadernos de Matemática: Jogos de 
matemática 1º ao 5º ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BRIZUELA, Bárbara M. Desenvolvimento matemático na criança. Explorando notações. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
MONTEIRO, Alexandrina; POMPEU JUNIOR, Geraldo. A matemática e os temas transversais. 
São Paulo: Moderna, 2001. 
 

METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 
Ementa: Conceitos e tendências contemporâneas do ensino de Ciências no Brasil. Diretrizes do 
ensino de Ciências. A prática do ensino de Ciências para Educação Infantil, anos iniciais do Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.  
 
Bibliografia Básica 
 
CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves. Teoria e prática em ciências na 
escola: o ensino-aprendizagem como investigação. 1ª ed. São Paulo, SP: FTD, 2009.  
POZO, Juan Ignácio; CRESPO Miguel Angel Gomez. A aprendizagem e o ensino de ciências: 
Do conhecimento cotidiano ao conhecimento cientifico. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
DELIZOICOV, Demétrio. Ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs de Ciências. Brasília – DF: 1997 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências naturais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
Ementa: Contextualização histórica e conceitos. Teorias de alfabetização. Diretrizes para o ensino 
de Alfabetização e Letramento. Prática do ensino em Alfabetização e Letramento para a Educação 
Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.  
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Bibliografia Básica 
 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez, 2001. 
KLEIMANN, Angela. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social 
da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
  
Bibliografia complementar 
 
DURANTE, Marta. Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998. 
MAIA, Joseane. Literatura na formação de leitores e professores. São Paulo: Paulinas, 2007. 
 
PESQUISA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ementa: Pesquisa, prática e ação pedagógica para a criança da Educação Infantil. Constituição 
dos sujeitos de zero a cinco anos. 
 
Bibliografia Básica 
 
ANDRE, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. 16ª.ed. Campinas, S.P.: 
Papirus, 1995. 
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por projetos de 
trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5ª. Ed. Porto alegre: Artmed,1998. 
OSTETTO, Luciana Esmeralda. (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil. 
Campinas-SP: Papirus, 2000. 
 
 
Bibliografia complementar 
 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré-escola. Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, 7ª 
ed. Porto Alegre – RS: Mediação, 1996. (Cadernos Educação Infantil 3). 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São 
Paulo. Cortez, 1994 – disponível online. 
 
 
ESTÁGIO INTERDISCIPLINAR I EM EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ementa: Pressupostos teóricos e metodológicos na Educação Infantil. Metodologia de Projetos na 
Educação Infantil. Práxis pedagógica na Educação Infantil. Direitos Humanos.  
 
 
Bibliografia Básica 
 
ANDRE, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. 16ª.ed. Campinas, S.P.: 
Papirus, 1995. 
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por projetos de 
trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5ª. Ed. Porto alegre: Artmed,1998. 
OSTETTO, Luciana Esmeralda. (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil. 
Campinas-SP: Papirus, 2000. 
 
Bibliografia complementar 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré-escola. Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, 7ª 
ed. Porto Alegre – RS: Mediação, 1996. (Cadernos Educação Infantil 3). 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São 
Paulo. Cortez, 1994 – disponível online. 
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6ª FASE 
 
 
 
PROJETO DE TCC 
Ementa: Iniciação à pesquisa científica. Tipos e abordagens de pesquisa. Estrutura de Projeto de 
Pesquisa. Elaboração do problema e dos objetivos de pesquisa. Método e instrumentos de coleta de 
dados. 
 
Bibliografia Básica 
 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: FTD, 2009.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas,  
2010. 
SEVERINO, Antonio Joaquim, 1941. Metodologia do trabalho científico. ed. rev. atual. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. 10 reimp. São Paulo: Atlas, 
2007. 
SCURO NETO, Pedro.  Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Ementa: Histórico e legislação da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Função social e política 
da educação de jovens e adultos. A produção e caracterização discente de Educação de Jovens e 
Adultos: o estudante adulto. Estrutura curricular, propostas e avaliação. A formação do educador e 
as especificidades no trabalho com o jovem e o adulto. 
 
 
Bibliografia Básica 
 
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio. (Orgs.). Educação de Jovens e Adultos. Teoria, 
prática e proposta. 12ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
______________. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 2ª ed. e 5ª ed. São Paulo: Ática, 
1988/1994. 
PAIVA, Jane; OLIVEIRA, Inês B. de. (Orgs.). Educação de Jovens e Adultos. Petrópolis, R.J: DP 
et Alii, 2009. 
  
Bibliografia Complementar 
 
CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, formação de professores e globalização. Questões 
para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
DURANTE, Marta.   Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 
 
 
METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA 
Ementa: A História como ciência. Conceitos e tendências contemporâneas do ensino de História no 
Brasil, inclusive para pessoas com deficiência. Diretrizes para o ensino de História.  Análise e 
organização de programas de ensino. A Prática de ensino de História na Educação Infantil, anos 
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iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 
 
Bibliografia Básica 
 
BITTENCOURT, Circe (Org.). O Saber Histórico na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2009. 
PINSKY, Jaime (Org.). O Ensino de História e a Criação do Fato. 8º ed. São Paulo: Contexto, 
2009. 
FONSECA, Selva Guimarães. Fazer e Ensinar História: anos iniciais do Ensino Fundamental. Belo 
Horizonte: Dimensão, 2009. 
 
Bibliografia complementar 
 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora M. dos Santos. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2009. 
HIPÓLIDE, Maria Cristina. O ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental: 
metodologias e conceitos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 
 
ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Ementa: Conceitos, funções e princípios da organização da Educação Básica. Legislação e 
políticas públicas para a Educação Básica no Brasil. Modalidades de educação. Estrutura 
organizacional da Educação Básica. 
 
Bibliografia Básica 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 4ª. Ed. Goiânia: 
Alternativa, 2003/2015. 
OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 
10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
PETRY, Ely Carlos. LDB- Lei de diretrizes e bases: uma abordagem orientadora. Porto Alegre, 
RS: AGE, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
MEKSENAS, Paulo. Pesquisa Social e Ação Pedagógica: conceitos, métodos e práticas. São 
Paulo: Edições Loyola, 2002. 
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto 
político-pedagógico - elementos metodológicos para elaboração e realização. 22ª ed. — São Paulo: 
Libertad Editora, 2012. 
 
 
ARTE EDUCAÇÃO 
Ementa: Diretrizes para a Arte educação. História e tendências do ensino da arte. Arte e 
constituição dos sujeitos. Arte na prática pedagógica da Educação Infantil, anos iniciais - Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/Gestão. 
 
 
 
Bibliografia Básica 
 
BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte Educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2005/2013. 
FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo; FUSARI, Maria F. de Resende e. A Arte na educação 
escolar. São Paulo: Cortez, 2009. BARDI, Pietro Maria. Arte no Brasil. São Paulo: Nova Cultural, 
2010. 
COLL, César &Teberosky, Ana. Aprendendo Arte: conteúdos essenciais para o Ensino 
Fundamental. São Paulo: Editora Ática, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
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BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte Educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 2005/2013. 
DEHEINZELIN, Monique. A fome com a vontade de comer - Uma proposta curricular de educação 
Infantil. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 
 
PESQUISA  E PRÁTICA PEDAGÓGICA EM ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 
Ementa: Pesquisa, prática e ação pedagógica para os Anos Iniciais. Constituição dos sujeitos de 6 
a 10 anos. Legislação educacional do Ensino Fundamental - anos iniciais.  
 
Bibliografia Básica 
 
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por projetos de 
trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5ª. Ed. Porto alegre: Artmed,1998 
PIETRI, Émerson de. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. 2ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2009. 
SOLÈ, Isabel. Estratégias de leitura. 6ª.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
Bibliografia Complementar 
 
CALDERANO, Maria da Assunção, (org.). Estágio curricular: concepções, reflexões teórico-
práticas e proposições. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2012.  
DALMÁS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento, 
avaliação. 18ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
 
ESTÁGIO INTERDISCIPLINAR II EM ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS 
Ementa: Pressupostos teóricos e metodológicos nos anos iniciais. Metodologia de Projetos nos 
Anos Iniciais. Práxis pedagógica nos Anos Iniciais. Prática de alfabetização e letramento. 
Formação do professor e Ensino Fundamental - anos iniciais. Constituição de Projeto de Trabalho 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Prática pedagógica para a criança nos anos iniciais. 
Espaços da Educação nos anos iniciais. Prática de alfabetização e letramento. Observação 
participante, intervenção, registro, interpretação e análise das práticas pedagógicas nos anos 
iniciais. Direitos Humanos.  
 
Bibliografia Básica 
 
HERNANDEZ, Fernando; VENTURA, Monteserrat. A organização do currículo por projetos de 
trabalho. O conhecimento é um caleidoscópio. 5ª. Ed. Porto alegre: Artmed,1998 
PIETRI, Émerson de. Práticas de leitura e elementos para a atuação docente. 2ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2009. 
SOLÈ, Isabel. Estratégias de leitura. 6ª.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 
Bibliografia Complementar 
 
CALDERANO, Maria da Assunção, (org.). Estágio curricular: concepções, reflexões teórico-
práticas e proposições. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2012.  
DALMÁS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento, 
avaliação. 18ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
 
 
 
7ª FASE 
 
 
 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
Ementa: Contexto histórico de produção dos conceitos de juventude. Culturas e sociabilidades 
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juvenis na sociedade contemporânea. Juventudes e políticas públicas no Brasil.  
 
Bibliografia Básica 
 
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José. Eustáquio. Educação de jovens e adultos: teoria prática e 
proposta. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
MATOS, Kelma Socorro Lopes. Jovens e Crianças: Outras Imagens. Fortaleza: UFC, 2006. 
ALMEIDA, Maria Isabel Mendes e EUGENIO, Fernanda. Culturas jovens: novos mapas do afeto. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
 
FRAGA, Paulo Cesar Pontes, LULIANELLI, Jorge Atílio Silva (Org.). O tempo real dos jovens: 
juventude como experiência acumulada. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013. 
TAPSCOTT, Don. A hora da geração digital: Como os jovens que cresceram usando a internet 
estão mudando tudo, das empresas aos governos. Rio de Janeiro: Agir Negócios, 2010. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
Ementa: Política, Estado e Sociedade. O Estado brasileiro, as políticas públicas e Direitos Humanos. 
Sujeito e Sociedade Civil. Financiamento da educação pública.  
 
Bibliografia Básica 
 
CORREA, Bianca Cristina e GARCIA, Teise Oliveira (organizadoras); Vitor Henrique Paro et all. 
Políticas educacionais e organização do trabalho na escola. São Paulo, SP: Xamã, 2008.  
CARVALHO, Maria do Carmo A. A. e TEIXEIRA, Ana Cláudia C. (Org.) Conselhos gestores de 
políticas públicas. São Paulo: Pólis, 2000. 
DOURADO, Luiz. F. PARO, Vítor H. (orgs). Políticas públicas e Educação Básica. São Paulo: 
Xamã, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
 
DOURADO, Luiz Fernando & PARO, Vitor Henrique (org.). Políticas Públicas e Educação Básica. 
São Paulo: Xamã, 2001. 
LIBÂNEO, C. Elementos para uma análise crítico-compreensiva das políticas educacionais: 
aspectos sociopolíticos e históricos In Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São 
Paulo: Cortez, 2009. 
 
 
GESTÃO EDUCACIONAL 
Ementa: Conceitos, funções e princípios básicos da gestão educacional no Brasil. Gestão 
Educacional e suas dimensões. 
 
Bibliografia Básica 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5 ed. Goiânia: Alternativa, 
2015. 
OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro (org.). Gestão Educacional: novos olhares, novas 
abordagens. Petrópolis: Vozes, 2014. 
PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 17. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Cortez, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, 
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novos desafios. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2013.  
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Projeto de ensino-aprendizagem e Projeto 
Político Pedagógico. 22ª ed. São Paulo: Libertad Editora, 2012. 
 
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/GESTÃO 
Ementa: Diagnóstico de problemas e levantamento de soluções para o Sistema Escolar. Pesquisa, 
prática e ação pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos/Gestão. Legislação na Educação de 
Jovens e Adultos/Gestão.  
 
Bibliografia Básica 
 
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar.  16ª ed. Campinas, SP: 
Papirus, 1995.  
MEKSENAS, Paulo. Pesquisa social e ação pedagógica: conceitos, métodos e práticas. São Paulo: 
Edições Loyola, 2002. 
ROMÃO, José Eustáquio; GADOTTI, Moacir. Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e 
proposta. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
Bibliografia complementar 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 4ª. Ed. Goiânia: 
Alternativa, 2003. 
PIMENTA, Selma Garrido; Evandro Ghedin (orgs.). Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica 
de um conceito. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. O estágio na formação de professores. São Paulo: 
Cortez, 1997.  
 
ESTÁGIO INTERDISCIPLINAR III EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/GESTÃO 
Ementa: Pressupostos teóricos e metodológicos na EJA/Gestão. Metodologia de Projetos na 
Educação de Jovens e Adultos. Práxis pedagógica na Educação de Jovens e Adultos/Gestão. 
Direitos Humanos.  
 
 
Bibliografia Básica 
 
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar.  16ª ed. Campinas, SP: 
Papirus, 1995.  
MEKSENAS, Paulo. Pesquisa social e ação pedagógica: conceitos, métodos e práticas. São Paulo: 
Edições Loyola, 2002. 
ROMÃO, José Eustáquio; GADOTTI, Moacir. Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e 
proposta. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
Bibliografia complementar 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 4ª. Ed. Goiânia: 
Alternativa, 2003. 
PIMENTA, Selma Garrido; Evandro Ghedin (orgs.). Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica 
de um conceito. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2012. O estágio na formação de professores. São Paulo: 
Cortez, 1997.  
 
 
TCC I 
Ementa: Ética na Pesquisa. Escrita acadêmica. Adequação do método e dos instrumentos de coleta 
de dados. Revisão da literatura e fundamentação teórica. Qualificação do projeto de TCC. 
 
Bibliografia Básica 
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DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 2009. 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 
11 ed. Rio de Janeiro: Record, 2009. 
GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. 10ª reimp. São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
Bibliografia Complementar 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. atual. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
SCURO NETO, Pedro.  Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
 
8ª FASE 
 
 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 
Ementa: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância. Cultura surda. Introdução aos aspectos 
linguísticos na Língua Brasileira de Sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais e suas 
implicações para a prática pedagógica. 
 
Bibliografia básica 
 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Enciclopédia da Língua de Sinais 
Brasileira: o mundo do surdo em Libras. 1ª ed. São Paulo: Editora da USP, 2009. 
QUADROS, Ronice Muller. Educação de surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997. 
_____________________ (org.) Estudos surdos I. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
 
MORAIS, Carla Damasceno de; FERRETTI, Claúdio; MACHADO, Paulo César (orgs.). Princípios 
educativos na perspectiva da diferença. Florianópolis, SC: IFSC, 2011.  
MOURA, Maria Cecília de. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro, RJ: 
Revinter, 2000. 
 
 
 
TECNOLOGIAS, MÍDIAS E CONHECIMENTO APLICADOS NA EDUCAÇÃO 
Ementa: Relações entre ciência, técnica e cultura. Pedagogias dos meios de comunicação e 
informação. Estudo das linguagens dos diferentes produtos da mídia e dos artefatos digitais no 
âmbito das práticas escolares. 
 
 
Bibliografia Básica 
 
COSTA, Edemir; RIBAS, Julio César da Costa; FILHO, Silvio Serafim da Luz (Org.). Mídia, educação 
e subjetividade: disseminando o conhecimento. Florianópolis: Tribo da Ilha, 2011.  
Veloso, Renato. Tecnologias da informação e da comunicação: desafios e perspectivas. São Paulo: 
Moderna, 2012. 
WILSON, Carolyn; GRIZZLE, Alton; TUAZON, Ramon; AKYEMPONG, Kwame, CHEUNG, Chi-Kim.  
Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação de professores. Brasília: 
UNESCO UFTM, 2013. 
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Bibliografia Complementar 
 
BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 
CANCLINI, N. G. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 5 ed., Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2010. 
 
DOCÊNCIA EM MULTICULTURALISMO, SEXUALIDADE E GÊNERO 
Ementa: Diversidade escola e cultura. Multiculturalismo e políticas de ação afirmativa. Conceito de 
gênero, segundo diferentes escolas teóricas. Parentesco, família, filiação e reprodução. 
 
Bibliografia Básica 
 
HALL, Stuart. A identidade Cultural na Pós-Modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira 
Lopes Louro - 11ª Ed – Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
SANTOS, Renato Emerson dos (organizador). Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: o 
negro na geografia do Brasil. Belo Horizonte, MG: Gutenberg, 2009. 
GEERTZ, Clifford. Interpretação das culturas. 1ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico – 24ª edição – Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2009. 
SANTOS, Renato Emerson dos. Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: O Negro na 
Geografia do Brasil. 2ª Ed. Belo Horizonte: Editora Gutenberg, 2009.  
 
 
TCC II 
Ementa: Coleta e análise de dados. Escrita de texto monográfico.  
 
Bibliografia Básica 
 
GIL, Antônio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
SCURO NETO, Pedro.  Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo 
moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. atual. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
Bibliografia complementar 
 
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 2009. 
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais 
Rio de Janeiro: Record, 2009. 
 
 
EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
Ementa: Meio Ambiente, Ecologia e Sustentabilidade. A crise ambiental. Relação homem/natureza. 
Desenvolvimento sustentável. Direito Ambiental Brasileiro. Abordagens metodológicas e práticas para 
a Educação Ambiental e para a sustentabilidade. 
 
Bibliografia Básica 
 
FLORIANI, Dimas. Conhecimento, Meio Ambiente e Globalização. Curitiba: Juruá Editora, 2003. 
GADOTTI, Moacir. Educar para a sustentabilidade: uma contribuição à década da educação para o 
desenvolvimento sustentável. São Paulo, SP: Editora Instituto Paulo Freire, 2009. 
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PEDRINI, Alexandre de Gusmão (org.). Educação ambiental: reflexões e práticas contemporâneas. 
8ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
 
BARBIERI, J.C. Gestão ambiental e organizacional: conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
DIAS, Geraldine Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. Editora Gaia. 5º ed. São Paulo: 
Global, 1998. 
 
 
 
UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS 
 
Antropologia 
Cultura corporal, movimento e psicomotricidade 
Educação Musical 
Estatística aplicada à Educação 
Fundamentos em Psicopedagogia 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
Literatura infanto-juvenil 
Supervisão Escolar e Orientação Educacional  
Pedagogia em espaços não escolares 
 
 
 
 
 

EMENTAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
 
 
 
 
ANTROPOLOGIA 
Ementa: A antropologia no campo das ciências sociais e humanas. O estudo antropológico e a 
identidade cultural na sociedade contemporânea. A educação como objeto de estudo da 
antropologia.  
 
Bibliografia Básica 
  
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Trad. Vera Ribeiro, RJ: Zahar, 1989. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP, 2003. 
LAPLANTINE, Francois. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2000. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ANDRÉ, Maria Eliza Dalmaro. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. 
DAMATTA, Roberto. Relativizando: Uma introdução à Antropologia Social. RJ: Roco, 2000. 
 
CULTURA CORPORAL, MOVIMENTO E PSICOMOTRICIDADE 
Ementa: Cultura corporal, movimento e psicomotricidade na Educação Infantil, anos iniciais – Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/Gestão.  
 
Bibliografia Básica 
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KISHIMOTO, Tizuko Moshida. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: 
Cortez, 1996. 
LELOUP, Jean-Yves. O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1998. 
WEIL, Pierre. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal 62ª ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2007. 
 
Bibliografia complementar 
 
DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre a educação e cultura. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 1996.  
GARCIA, Regina Leite (org.). O corpo que fala dentro e fora da Escola. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002. 
 
EDUCAÇÃO MUSICAL 
Ementa: Fundamentos da Educação Musical na Educação Infantil, anos iniciais – Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos/Gestão.  
 
Bibliografia Básica 
 
JORDÃO, Gisele (et.al) A música na escola. São Paulo: Allucci & Associados Comunicações, 2012. 
LOUREIRO, Alícia Maria Almeida. O ensino de música na escola fundamental. São Paulo: 
Papirus, 2003.SCHAFER, Murray. Educação Sonora. Trad. Marisa Fonterrada. São Paulo: 
Melhoramentos, 2009. 
Bibliografia Complementar 
 
ILARI, Beatriz; BROOCK, Angelita (Orgs). Música e Educação Infantil. São Paulo: Papirus, 2013. 
FERNANDES, Iveta Maria Borges Ávila. Brincando e aprendendo: um novo olhar para o ensino da 
música. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. 
 
ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO 
Ementa: Aplicação dos conhecimentos da estatística na Educação Infantil, Anos Iniciais e Educação 
de Jovens e Adultos. Dados estatísticos como instrumento de pesquisa educacional.   
 
Bibliografia básica 
 
CLARCK, Jeffrey; Downing Douglas. Estatística Aplicada. Tradução Alfredo Alves de Farias. São 
Paulo: Saraiva, 1998. 
MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. 6ª ed. — São Paulo: Saraiva, 2010. 
TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. Ed. Atlas S.A. 1991. 
 
Bibliografia complementar 
 
BUSSAB, Wilton Oliveira de; MORETTIN Pedro A. Estatística Básica. 4ª edição. São Paulo: Atual, 
1987.  
NICK, Eva; KELLNER, Sheilah Rubino de Oliveira. Fundamentos de Estatística para as Ciências 
do Comportamento. Rio de Janeiro: 3ª Ed. Renes, 1971. 
 
FUNDAMENTOS DE PSICOPEDAGOGIA 

Ementa: Aspectos históricos e tendências contemporâneas da Psicopedagogia. Dificuldades de 
aprendizagem.  A relação do pedagogo frente a ações psicopedagógicas. Ética no trabalho 
psicopedagógico.  
 
Bibliografia Básica 
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CUNHA, Antonio Eugênio. Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade. 6ª ed. — Rio de 
Janeiro: Wak Editora, 2016. 
FAGALI, Eloisa & VALE, Zélia. Psicopedagogia Institucional aplicada - a aprendizagem escolar 
dinâmica e construção na sala de aula.7ªed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
SCOZ, Beatriz. Psicopedagogia e realidade escolar. O problema escolar e de aprendizagem. 17ª. 
Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
 
FERNANDEZ, Alicia. A inteligência aprisionada - abordagem psicopedagógica clínica da criança e 
sua família. 2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.  
VIANIN, Pierre. Estratégias de ajuda a alunos com dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: 
Penso, 2012. 
 
 
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 
Ementa: História da África e dos africanos. A luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. 
Cultura negra e indígena brasileira. O negro e o índio na formação da sociedade nacional. 
 
Bibliografia Básica 
 
CANDAU, Vera Maria (Org.). Educação intercultural e cotidiano escolar. São Paulo: Sette Letras, 
2006. 
ESTERCI, Neide, FRY, Peter; GOLDENBERG, Miriam. Fazendo Antropologia no Brasil. Rio de 
Janeiro: DP&A editora, 2001. 
FERNANDES, Florestan (1972): Significado do protesto negro. São Paulo: Cortez, 1989. 
 
Bibliografia Complementar 
 
SODRÉ, Nelson Werneck. Síntese de História da Cultura Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1996. 
Alfabetização e Diversidade. Referenciais para a formação de professores indígenas. 2ª ed. 
Brasília: MEC/Secad, 2005. 
 
LITERATURA INFANTO-JUVENIL 
Ementa: Estratégias de leitura e constituição do leitor na Educação Infantil, Anos Iniciais e Educação 
de Jovens e Adultos. Textos literários e a produção contemporânea. 
 
Bibliografia Básica 
 
COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000. 
GIRARDELLO, Gilka. Uma clareira no bosque: contar histórias na escola. Campinas, SP: Papirus, 
2014. 
ZILBERMAN, Regina. A Literatura Infantil na Escola. 11ªed. São Paulo: Global, 2003. 
 
Bibliografia Complementar 
 
AGUIAR, Vera Teixeira. de (Coord.). Era uma vez... na escola: formando educadores para formar 
leitores. Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001. 
RESENDE, Vânia Maria. Literatura Infantil & Juvenil: vivências de leitura e expressão criadora. 
2ªed. São Paulo: Saraiva, 1997. 
 
SUPERVISÃO ESCOLAR E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
Ementa: Aspectos históricos da Supervisão Escolar e Orientação Educacional no Brasil. O 



 

153 
 

Orientador Educacional e Supervisor Educacional na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 
 
Bibliografia Básica 
 
RANGEL, Mary; ALARCÃO, Isabel. Supervisão pedagógica: princípios e práticas. 6. ed. Campinas: 
Papirus, 2006. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 13ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. 
FREIRE, Paulo. Política e educação. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ALVES, Nilda. Educação e supervisão: o trabalho coletivo na escola. 5.ed. São Paulo: Cortez: 
Autores Associados, 1991. 
ALVES, Nilda; GARCIA, Regina Leite (Orgs.). O fazer e o pensar dos supervisores e orientadores 
educacionais. 2 ed., São Paulo, 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOGIA EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

Ementa: Espaços não escolares de atuação da Pedagogia. O papel do pedagogo em espaços não 
escolares. 
 
Bibliografia Básica 
 
LIBÂNEO, Carlos José. Pedagogia e Pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 2010. 
PIMENTA, Selma. Garrido. Pedagogia e Pedagogos: caminhos e Perspectivas. In: PIMENTA, S.G. 
(Org). São Paulo: Cortez, 2011.  
NUNES, Pinto Cláudio. Ciências da Educação e Prática Pedagógica: sentidos atribuídos por 
estudantes de Pedagogia. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. 
 
Bibliografia complementar 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Diretrizes curriculares da pedagogia: imprecisões teóricas e concepção 
estreita da formação profissional de educadores. Educação & Sociedade [On-line] 2010, 27 
(Octubre-Sinmes): [Data de consulta:1/junho/2014] Disponível   em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87313708011> ISSN 0101-7330. 
SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma política 
educacional. 5. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2004. (Coleção educação contemporânea). 
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2.8 METODOLOGIA 
 

 

A metodologia de ensino e avaliação da aprendizagem proposta pela 

Faculdade Municipal de Palhoça, em seu Projeto Pedagógico Institucional – PPI, tem 

como objetivo principal garantir a consecução do perfil do egresso estipulado para o 

curso.   

A metodologia é compreendida como um conjunto de princípios e 

pressupostos teóricos que visam nortear as estratégias e abordagens da prática 

pedagógica. Na FMP a Metodologia tem como base o conhecimento conceitual, 

interdisciplinar e contextualizado.  

Essa metodologia perpassa todo o trabalho docente-discente, estruturando e 

desenvolvendo o processo de construção do conhecimento, assim: 

 
[...], tanto no que se refere à nova forma de o professor estudar e preparar 
os conteúdos e elaborar e executar seu projeto de ensino, como às 
respectivas ações dos alunos. [...] expressa a totalidade do processo 
pedagógico, dando-lhe centro e direção na construção e reconstrução do 
conhecimento. Dá unidade a todos os elementos que compõem o processo 
educativo [...]” (GASPARINI, 2007, p.5). 
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A metodologia do processo educativo é pautada na interação das relações 

entre os sujeitos envolvidos na apropriação do ensino e da aprendizagem, a partir da 

relação entre a teoria e a prática. A compreensão global desse processo educativo 

perante as práticas sociais supõe:  

 
os fins sociais e pedagógicos do ensino, as exigências e desafios que a 
realidade social coloca, as expectativas de formação dos alunos para que 
possam atuar na sociedade de forma crítica e criadora, as implicações da 
origem de classe dos alunos no processo de aprendizagem, a relevância 
social dos conteúdos de ensino etc. A direção do processo de ensino 
requer, portanto, o conhecimento de princípios e diretrizes, métodos, 
procedimentos e outras formas organizativas (LIBÂNIO, 1994, p 150). 

 
Sendo assim, ainda, de acordo com Libânio (1994), as atividades 

desenvolvidas se caracterizam como processo de ensino e aprendizagem, a partir 

de uma relação de mão dupla entre professor e aluno.    

Para tanto, busca-se na perspectiva Histórico-Cultural fundamentar e nortear 

o currículo, a avaliação e a práxis pedagógica enquanto diretriz institucional. 

Vygotski (1994) considera que os sujeitos são históricos e culturais. Estes se 

apropriam dos conhecimentos mediante suas interações sociais. A atividade 

mediada é um instrumento fundamental na compreensão da constituição humana, 

pois é através desta que uma pessoa transforma seu contexto social e se apropria 

de sua (s) significação(ões). O ser humano só o é em relação, sendo que sua 

entrada no universo da comunicação humana, no universo semiótico ou da 

significação, é mediada pelo outro. Assim nos formamos e nos constituímos: somos 

todos produção social.  

A dimensão dialética entre teoria e prática pode ser compreendida a partir do 

que Vàzquez (1968, p.117) denomina como: “[...] atividade teórica e prática que 

transforma a natureza e a sociedade; prática, na medida em que a teoria, como guia 

da ação, orienta a atividade humana; teórica, na medida em que esta ação é 

consciente”. Wachowicz (2001, p. 44) complementa esta ideia referenciando que o 

caminho do abstrato para o concreto estabelece a verdadeira relação entre a teoria 

e a prática. Este é “o caminho de uma reflexão que atinge o sentido da realidade 

porque a constrói novamente, no pensamento e pelo pensamento”. Esta ação 
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supera o isolamento no qual se definem conceitos e os coloca em relação uns com 

os outros para explicarem a realidade vivenciada. O trabalho de formação de 

professores deve, pois, propiciar a transformação do “abstrato conhecido” em um 

“concreto pensado” por intermédio da cognição.   

O curso de Pedagogia tem como princípio, em sua ação docente, diversificar 

as estratégias metodológicas de ensino com o intuito de atingir o maior número de 

alunos envolvidos no processo, sem deixar de ter um olhar atento e comprometido 

com as particularidades de aprendizagem. 

Dentre as ações docentes desenvolvidas em sala de aula, que transcendem 

uma prática tradicional e bancária (FREIRE, 1983), os professores assumem o papel 

transformador destas novas perspectivas e possibilidades da práxis pedagógica. 

Em relação aos processos avaliativos, concordamos com as proposições de 

De Sordi (2001, p. 172) quando a autora defende que:  

 
[...] a avaliação contemporânea deve estar a serviço de uma aprendizagem 
que favoreça o desenvolvimento da autonomia intelectual, processo 
construído na conflitualidade de ideias e argumentos que devem circular 
livremente entre professor-alunos/alunos-alunos visando construir 
conhecimento socialmente válido, especialmente no Ensino Superior, cujo 
objetivo é formação profissional que inclui, em nosso ponto de vista, a 
dimensão da formação humana. 

 
Atendendo ao Artigo 12, inciso V, da LDB, Lei nº 9.394/1996, a IES terá a 

incumbência de propor estratégias de recuperação de conteúdos aos acadêmicos 

com rendimento escolar baixo. O Artigo 13 da mesma Lei, no seu inciso III, preza 

que os docentes deverão zelar pela avaliação da aprendizagem dos alunos e, no 

inciso IV, estabelece que os professores assumirão o compromisso de promover 

estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. A recuperação 

paralela é compreendida em sua amplitude pelo corpo docente do curso de 

Pedagogia da FMP numa perspectiva mediadora de avaliação visando:  

 
[...] favorecer o desenvolvimento do estudante, oferecendo-lhe novas e 
desafiadoras situações de aprendizagem, novas leituras ou explicações, 
sugerindo-lhe investigações, enfim, proporcionando-lhe vivências 
enriquecedoras e favorecedoras à tomada de consciência progressiva sobre 
o tema em estudo. Assim, acompanhar não significaria apenas observar 
todas as suas ações e tarefas para simplesmente dizer ou constatar se está 
apto ou não em determinada área do saber. Significaria, isso sim, 
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responsabilizar-se pelo seu aprimoramento, pelo seu ir além. (HOFFMANN, 
2009, P. 136-137). 

 
Desse modo, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem dos 

discentes do Curso de Pedagogia da FMP, contribui  com a totalização da  matriz 

curricular do curso   em diálogo com o perfil do egresso, o qual se propõe a formar o 

pedagogo crítico-reflexivo, com sólidas bases em conhecimentos científicos e éticos 

que fundamentam a docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para atuarem em 

Gestão Educacional e como professor-pesquisador.   

 

2.8.1 Atividade Integradora 
 

A Atividade Integradora compõe a estrutura curricular do curso de Pedagogia 

e tem por objetivo articular os conteúdos abordados nas unidades curriculares da 

fase em consonância com os objetivos das mesmas, auxiliando os acadêmicos a 

articularem conhecimentos, por meio de diferentes estratégias didático-

metodológicas. 

A inclusão desta proposta integradora vem ao encontro das orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, instituída pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 que 

define em seu Artigo 6º um núcleo de estudos integradores que deverá proporcionar 

enriquecimento curricular e compreender participação em: 

 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 
monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da 
instituição de educação superior; 
b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes 
áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e 
diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos 
pedagógicos; 
c) atividades de comunicação e expressão cultural (BRASIL, 2006). 

 
Nesse contexto, a inserção da atividade integradora promove a qualidade do 

ensino, pois ultrapassa a visão fragmentada do conhecimento, permitindo a 

interdisciplinaridade e buscando uma formação integral ao acadêmico. Nesta 

direção, busca-se articular de forma a inserir os discentes em diferentes espaços 
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escolares e não escolares, sendo que os docentes têm autonomia para 

planejamento das atividades integradoras de acordo com a demanda.  

No semestre de 2017.1 as atividades integradoras estão estruturadas nas 

seguintes propostas: 
 

Tabela 19: Atividades Integradoras por fases 2017.1 

Atividades Integradoras por fases 

1ª Fase:  Resenha do livro (individual) e Seminário de um capítulo sob orientação de um 

professor (equipe): CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos 

epistemológicos e políticos.14. ed. São Paulo: Cortez, 2011 p.159. Em equipes, os/as 

acadêmicos(as) deverão apresentar o capítulo do livro na forma de seminário em data a 

ser definida. A presença de todos/as os/as alunos/as é obrigatória. 

 

2ª Fase: Elaborar um paper a partir da aproximação dos espaços de educação, por meio 

da disciplina de Didática, os estudantes deverão relacionar a experiência vivenciada com 

os conceitos aprendidos nas disciplinas da fase e socializar numa produção textual que 

dialogue com sua disciplina sob a sua orientação. 

 

3ª Fase: Criação de um documentário, envolvendo as disciplinas. O documentário será 

mantido, os grupos serão organizados pelo professor responsável da fase, a fim de 

compreender as possibilidades da prática pedagógica, apresentando as instituições sob a 

perspectiva das crianças. Buscar uma aproximação com as instituições já campo de 

estágio, mas ampliar para os locais que os estudantes já trabalham. Os grupos serão 

direcionados para os espaços da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.  Poderão ser disponibilizadas aulas 

durante o semestre para que os alunos organizem a atividade integradora sob a 

orientação do professor. 

 

4ª Fase: Observação em unidades de Educação Básica com objetivos relacionados a 

unidade curricular do professor orientador (equipes). Seminário e ensaio com análise 

comparativa entre Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos sob a orientação do professor. 

 

5ª Fase: Socialização do Estágio I. O professor poderá relacionar seu conteúdo 
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programático para orientar o diálogo de sua disciplina com a prática de estágio na 

Educação Infantil.  

 

6ª Fase: Socialização do Estágio II. O professor poderá relacionar seu conteúdo 

programático para orientar o diálogo de sua disciplina com a prática de estágio no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais.  

 

7ª Fase: Socialização do Estágio III O professor poderá relacionar seu conteúdo 

programático para orientar o diálogo de sua disciplina com a prática de estágio na 

Educação de Jovens e Adultos/Gestão.  

 

8ª Fase: Trabalho de Conclusão de Curso TCC  

Fonte: FMP (2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.2 Objetivos das fases 
 

No curso de Licenciatura em Pedagogia são propostos objetivos para cada 

fase, visando fortalecer e garantir a formação do perfil do egresso: 
 

Tabela 20: Objetivo das fases 

Objetivo das fases 

1ª Fase: Situar a Pedagogia no contexto do conhecimento científico e no exame das 

relações entre educação e sociedade. 

2ª Fase: Relacionar as teorias pedagógicas à prática no contexto escolar. 
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3ª Fase: Compreender possibilidades da prática pedagógica no contexto escolar.  

4ª Fase: Compreender as interfaces do processo de ensino aprendizagem. 

5ª Fase: Desenvolver práticas pedagógicas a partir dos pressupostos teórico-

metodológicos do curso. 

6ª Fase: Desenvolver práticas pedagógicas a partir dos pressupostos teórico-

metodológicos do curso. 

7ª e 8ª Fase: Compreender as interfaces do processo de ensino aprendizagem. 

Fonte: FMP (2017). 

 
2.8.3 Laboratório de Pedagogia – Brinquedoteca 
 
 

A proposta da Brinquedoteca da Faculdade Municipal de Palhoça se difere 

das demais propostas de Brinquedoteca da Grande Florianópolis por ser um Projeto 

inovador que acolhe as crianças da comunidade acadêmica (discentes, professores 

e funcionários), compreendendo-as como sujeito histórico-social, de direitos e 

potencialidades.  

Seu objetivo central no atendimento à criança é incentivar o brincar livre, 

explorar brinquedos e brincadeiras, jogos, literatura, que explorem a imaginação. O 

acesso às interações sociais com seus pares, com os adultos e o espaço físico 

possibilita experiências significativas.  

A brinquedoteca instalada nas dependências da FMP caracteriza-se como 

sendo laboratório do Curso de Pedagogia com intuito de um espaço planejado e 

estruturado pedagogicamente privilegiando a pesquisa e a prática pedagógica como 

eixos do trabalho, servindo assim às unidades curriculares de Didática, Estágios 

Interdisciplinares, Metodologias de Ensino, Pesquisa e Prática, entre outros.  

As propostas de atividades articulam-se ao planejamento docente, com o 

intuito de possibilitar o atendimento à Comunidade Acadêmica (docentes, discentes, 

professores e alunos das escolas campo de estágio da rede regular de ensino).  

 

 

2.8.4 Parcerias Institucionais do Curso 
 

 O curso de Licenciatura em Pedagogia possui as seguintes parcerias 
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institucionais: 

● Formação continuada da Rede Municipal de Educação, atendendo a Educação 

Infantil e anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de Palhoça. 

● A Faculdade Municipal de Palhoça, assinou em dezembro de 2014 com a Escola 

Ba Biague, situada no Bairro Quelelé, em Bissau, capital da Guiné Bissau um 

termo de Cooperação Acadêmica e intercâmbio. Por meio deste termo são 

disponibilizados 25 vagas nos 3 cursos de graduação, incluindo o curso de 

Pedagogia que atualmente conta com 2 acadêmicos matriculados. 

 A parceria com a República da Guiné Bissau, localizada ao norte da África 

Ocidental está entre os 20 países mais pobres e com os menores IDH, (ONU, 

2014). É o país de língua portuguesa com a menor perspectiva de vida, cerca de 49 

anos (ONU, 2014).  

A Faculdade Municipal de Palhoça, assinou em dezembro de 2014 com a 

Escola Ba Biague, situada no Bairro Quelelé, em Bissau, capital da Guiné Bissau um 

termo de cooperação acadêmica e intercâmbio. De acordo com o convênio assinado 

entre ambas instituições, são disponibilizadas 25 vagas nos 3 cursos de graduação.  

A seleção dos discentes é realizada pela escola Ba Biague na Embaixada do 

Brasil em Bissau e conta, além da redação de seleção dos interessados, com os 

requisitos exigidos pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 

A obtenção do visto é de responsabilidade do acadêmico, que realiza todos 

os trâmites na Embaixada do Brasil em Bissau.A Faculdade Municipal de Palhoça 

esteve em Bissau averiguando as necessidades dos alunos, bem como a realidade 

da educação do País, em 2016 e 2017 e mantém contatos com a Embaixada do 

Brasil em Bissau, para melhor andamento deste importante programa de 

desenvolvimento educacional. 

 

2.9 Pós-Graduação 
 

  

Atualmente, estão em andamentos na Pós-Graduação na área de Educação 

os cursos de Especialização Gestão e Docência em Educação Integral, 

Psicopedagogia e Educação Infantil, coordenado pelo Núcleo de Pós-Graduação da 
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Faculdade Municipal de Palhoça. O programa é destinado a profissionais que 

desejam se aperfeiçoar nas diversas áreas do conhecimento em Educação 

agregando em sua formação inicial a especialização em conhecimentos específicos 

na área: 

 

2.9.1 Especialização em Gestão e Docência em Educação Integral 
 

Objetivo: Proporcionar formação aos profissionais articulando conhecimento teórico-

metodológicos específicos para atuar em escolas de Tempo Integral. 

 

2.9.2 Especialização em Psicopedagogia 
 

Objetivo: Oportunizar a formação pessoal e profissional de seus alunos na 

perspectiva da construção de uma práxis psicopedagógica eficaz. Isso envolve uma 

formação teórica e prática, centrada numa abordagem interdisciplinar e de equipe, 

que resguarda as especificidades dos diferentes profissionais que atuam na área, 

integrando o diagnóstico e a intervenção em situações de aprendizagem no plano 

individual, grupal e institucional. Desenvolver competências para o assessoramento 

nos processos de construção das aprendizagens e melhoria das condições de 

ensino e as habilidades teórico-metodológicas para o atendimento nas dificuldades 

de aprendizagem no âmbito institucional. 

 

2.9.3 Especialização em Educação Infantil 
 

Objetivo: Proporcionar formação de saberes específicos atinentes à educação 

infantil bem como conhecimentos teórico-metodológicos que fundamentem práticas 

docentes qualificadas e alicerçadas em uma Pedagogia da Infância. 

 

 

2.10 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 
 

A disciplina de Estágio Interdisciplinar da Faculdade Municipal de Palhoça é 
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um eixo indispensável na formação docente, requisito à obtenção do título de 

Licenciado em Pedagogia, o qual visa oportunizar a complementação do ensino 

teórico-prático e proporcionar uma qualificação necessária, inerente ao perfil do 

formando, para atuar na docência em: Educação Infantil, Ensino Fundamental - 

anos iniciais, Educação de Jovens e Adultos/Gestão. 

O estágio assegura aos acadêmicos, experiências do exercício docente em 

espaços educacionais escolares e não escolares, que ampliem e fortaleçam 

atitudes éticas, conhecimentos, habilidades e competências. Portanto, é 

necessária uma formação dialética, ampla e diversificada em interlocução com o 

contexto social.  

O estágio compreende atividades de observação, pesquisa, reflexão, 

participação e docência, nas quais contextualizam-se e transversalizam-se as 

áreas e os eixos de formação curricular.  

Ao associar teoria e prática proporciona a complementação do ensino e da 

aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com os currículos, programas e calendários escolares. A teoria e a 

prática são princípios indissociáveis no curso de Pedagogia da FMP. Pimenta e 

Lima (2004, p.45) observam que o estágio “[...] não é uma atividade prática, mas 

teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade de 

transformação da realidade”. Assim, constituem-se em atividades de integração, de 

formação docente e de relacionamento humano. 

A organização desse componente curricular considerou as exigências da 

LDBEN 9394/96, Artigo 65, ratificadas posteriormente pelas DNCP – Pareceres 

CNE/CP nº 05/2005 e CNE/CP nº 03/2006 e Resolução CNE/CP nº 1/2006, que 

estipulam a carga horária e os objetivos do Estágio. A Lei Nº 11.788/ 2008 indica 

que o “Estágio é ato educativo escolar supervisionado” que visa o desenvolvimento 

das habilidades necessárias para a futura atuação profissional (BRASIL, 2008, p. 

1).  

Como o curso de Pedagogia da FMP está em processo de transição de 

matrizes curriculares, a matriz anterior (2014.1) ainda vigente, pauta-se nas 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Pedagogia (BRASIL, 2006), que no Art. 7º 
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define a carga horária mínima “[...] de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, 

assim distribuídas: II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado 

prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

[...]”. A nova matriz (2017.1) que está sendo implementada de acordo com a 

Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 2015 determina que serão: “[...] 400 

(quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e 

atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se 

for o caso, conforme o projeto de curso da instituição”(BRASIL, 2015, p.11).  

O Estágio Curricular atende esta demanda legal e do contexto social, 

político e econômico do município de Palhoça, ampliando para a formação do 

Professor de Educação de Jovens e Adultos e Gestão Educacional.  

Esta se configura como uma formação inicial para os professores que 

atuarão na educação básica do município e que necessita de continuidade ao 

longo da carreira docente. Portanto, os professores do curso da FMP são 

convidados a contribuir com essa formação continuada da Rede Municipal de 

Ensino, contemplando porventura os egressos do curso de Pedagogia. 

 Essa delimitação firmou-se após reuniões com os docentes e discentes do 

curso de Pedagogia, reuniões do colegiado do curso, Núcleo Docente Estruturante, 

CONFAP, reuniões de alinhamento de fase e com os professores Orientadores dos 

estágios interdisciplinares, firmando uma linguagem consonante acerca das 

especificidades do Estágio do curso de Pedagogia da FMP.  
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2.10.1 Regimento de Estágio Interdisciplinar do Curso de Pedagogia 

 

CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO18 

 

Art. 1 - A FMP, considera Estágio Interdisciplinar no Curso de Pedagogia o eixo de 

todas as unidades curriculares, instituindo-o como tempo/espaço de análise-reflexiva 

acerca da complexidade das práticas institucionais e das ações praticadas pelos 

seus profissionais em uma perspectiva de subsidiar o acadêmico-estagiário no 

desvelamento do seu campo de atuação profissional.  
 

Art. 2 - O Estágio Curricular realizado ao longo do curso é obrigatório, oferecido em 

locais conveniados com a FMP, e não se caracteriza como emprego e nem cria 

vínculo empregatício entre as partes, conforme art. 3º da Lei Federal n° 11.788, de 

25/09/2008. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3 - São objetivos do Estágio Interdisciplinar: 

I – proporcionar ao acadêmico-estagiário a práxis pedagógica na área profissional de 

inserção do pedagogo; 

II – desenvolver conhecimentos, habilidades e competências pertinentes ao 

desempenho da profissão; 

III – incentivar o desenvolvimento de investigações a partir de problemáticas do 

campo, contemplando os fundamentos teóricos e metodológicos apreendidos no 

processo de formação; 

IV – primar pelo desenvolvimento de uma postura profissional ética, crítica-reflexiva 

frente à atuação docente do acadêmico-estagiário; 

                                                 
18

 Este regimento de Estágio Interdisciplinar foi construído coletivamente com os estudantes das 5ª, 6ª e 7ª fases 
e professores orientadores dos Estágios Gisele Gonçalves, Cris Regina Gambeta Junckes, Lucia C. Marques de 
Miranda Moreira, Denis Delfino, Debora Regina Ouriques, Altino Martins Filho, Odimar Loreset e coordenadora 
do curso de Pedagogia Ivanir Maciel. 
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V – produzir e difundir o conhecimento científico no âmbito educacional.  

 

CAPÍTULO III 

DA NATUREZA DO ESTÁGIO 

 

Art. 4 - O Estágio Interdisciplinar consistirá em atividade curricular de base 

pedagógica, desenvolvida pelo exercício da ação docente do acadêmico-estagiário 

e aprovado pelo Professor Orientador do Estágio em concordância com o projeto do 

Curso. Esse será desenvolvido no âmbito de instituições educacionais que 

possibilitem a vivência profissional. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Organização do Estágio 

 

Art. 5 - A organização do Estágio Interdisciplinar será composta por: 

I – Acadêmico-estagiário; 

II - Professor Orientador; 

§ 1º - será de responsabilidade do professor Orientador até 15 acadêmicos-

estagiários por semestre. 

III - Supervisor do Campo de Estágio: profissional externo a FMP, pertencente ao 

campo de estágio, devidamente habilitado e responsável pela orientação, 

acompanhamento e avaliação do acadêmico-estagiário, no local de desenvolvimento 

das atividades de estágio; 

IV - Coordenador de Curso: docente da FMP, responsável pela coordenação, 

administração e funcionamento dos estágios do curso. 
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CAPÍTULO V 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Art. 6 – Considera-se campo de Estágio Interdisciplinar instituições públicas, 

privadas e associações comunitárias que desenvolvam atividades relacionadas ao 

curso, observadas as seguintes obrigações: 

I - a existência de infra-estrutura física, material e de recursos humanos; 

II - a anuência das condições de coordenação e avaliação do Estágio pela FMP; 

III - a aceitação das condições de realização do Estágio como parceria, visando a 

qualidade da formação humana e profissional do acadêmico-estagiário. 

 

Art. 7 - São atribuições do Campo de Estágio: 

I - inserir o Estágio Interdisciplinar na programação didático-pedagógica; 

II - integrar o acadêmico-estagiário no contexto da docência, garantindo-lhe relações 

efetivas de trabalho e aperfeiçoamento humano; 

III - possibilitar as condições necessárias à efetivação do estágio; 

IV – celebrar termo de compromisso com a FMP e o acadêmico-estagiário, no qual 

serão estabelecidos os direitos e deveres mútuos, em conformidade com o que 

dispõe o Decreto nº 87.497/82 que dispõe sobre o estágio de estudantes de 

estabelecimentos de ensino superior, zelando pelo seu cumprimento; 

V - manter a Coordenação do Estágio informada sobre o desenvolvimento das 

atividades do acadêmico-estagiário; 

VI - garantir o acesso do acadêmico-estagiário a documentação do Campo de 

Estágio; 

VII - designar um funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso, para 

desempenhar a função de Supervisor do Campo de Estágio; 

VIII - avaliar o trabalho de cada acadêmico-estagiário e encaminhar a avaliação, ao 
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Professor orientador de Estágio. 

§ O instrumento de avaliação será em concordância com os critérios e indicadores 

de aprendizagem contidos no Artigo 20. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Do Acadêmico-estagiário 

 

Art. 8 - Acadêmico-estagiário é o acadêmico regulamentar na unidade curricular 

Estágio Interdisciplinar, aceitos por entidades públicas ou privadas, para o 

desenvolvimento de atividades relacionadas a área de formação do Pedagogo. 

 

Art. 9 - São atribuições do Acadêmico-estagiário: 

I - conhecer a Resolução CNE/CP nº 01/2006 e a lei 11.788/2008 relacionada às 

atividades de Estágio, ao Campo de Estágio e a área de atuação; 

II - cumprir as normas do presente Regimento de Estágio Interdisciplinar do Curso 

de Pedagogia; 

III - respeitar e cumprir as normas e procedimentos do Campo de Estágio; 

IV - providenciar a documentação necessária para elaboração do Termo de 

Compromisso do Estágio e entregar à coordenação de curso; 

V - ser assíduo e pontual às atividades de Estágio, cumprindo integralmente a carga 

horária prevista, conforme artigo 23, item I ao IV deste regimento.  

VI – negociar com a Unidade de Ensino e/ou Empresa em que trabalha, quando for 

o caso, requerendo liberação para cumprir as horas de Estágio; 

VII - comunicar ao Professor Orientador quaisquer impedimentos no 

desenvolvimento do Estágio, para que sejam tomadas as providências devidas; 

VIII - manter postura ética e profissional durante todo o desenvolvimento do Estágio, 

demonstrando atitudes e apresentação pessoal condizentes com a área de atuação; 

IX - manter sigilo quanto às informações confidenciais e assuntos internos do Campo 

de Estágio, em qualquer situação e/ou atividade do Estágio; 

X - elaborar a proposta de trabalho de Estágio (pesquisa científica ou ação 
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pedagógica) e submetê-lo à aprovação do Professor Orientador, e a apreciação do 

Supervisor do Campo de Estágio; 

XI - considerar a orientação, recomendação e parecer avaliativo do Professor 

Orientador, e do Supervisor do Campo de Estágio, assumir e participar de todas as 

etapas de desenvolvimento do Estágio; 

XII - cumprir integralmente as atividades/etapas previstas na proposta de trabalho de 

Estágio aprovado; 

XIII - participar de outras atividades planejadas pelo Campo de Estágio durante o 

período de realização do estágio; 

XIV - elaborar e submeter à apreciação do Professor Orientador a produção escrita 

parcial do Estágio; 

XV - elaborar o Trabalho Final de Estágio (relatório formal) e encaminhá-lo ao 

Professor Orientador, para aprovação, dentro do prazo previsto; 

XVI – ser responsável pelos instrumentos/formulários de frequência, 

acompanhamento e avaliação das atividades de estágio e encaminhá-los ao 

Professor de Estágio; 

XVII – firmar Termo de Compromisso de Estágio Interdisciplinar obrigatório; 

XVIII - apresentar o Trabalho Final de Estágio no Seminário de Socialização; 

XIX – reformular e reescrever o Trabalho Final, quando for o caso, de acordo com as 

sugestões do Professor Orientador; 

XX – Providenciar versão impressa do Trabalho Final para o professor orientador e 

versão digital para a coordenação de curso. 

 

CAPÍTULO VII 

Do Coordenador do Estágio 

 

Art. 10 - O Coordenador de Estágio deve ser obrigatoriamente, docente da FMP, 

responsável pela coordenação, administração e funcionamento dos estágios do 

curso. 

§ A coordenação de Curso designará um professor responsável para coordenar as 

atividades de Estágio. 
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Art. 11 - São atribuições do Coordenador de Estágio: 

I - elaborar normas e diretrizes para a realização, acompanhamento e avaliação dos 

Estágios; 

II - realizar levantamento e organizar cadastro dos diversos Campos de Estágio 

possíveis; 

III - contatar e encaminhar ao Campo de Estágio a documentação necessária a sua 

viabilização. 

IV- orientar e divulgar possibilidades e Campos de Estágio para os professores 

orientadores; 

V - encaminhar oficialmente o Professor Orientador e o acadêmico-estagiário aos 

respectivos Campos de Estágio, a partir da 3ª. fase; 

VI - manter contato regular em reuniões sistemáticas com os Professores 

Orientadores e com o Supervisor do Campo de Estágio, com vistas ao 

aprimoramento das atividades de Estágio; 

VII - fixar cronograma de entrega dos Trabalhos Finais de Estágio; 

VIII – prever no calendário acadêmico a realização do Seminário de Socialização do 

Estágio Interdisciplinar, considerado como evento para todos os acadêmicos do 

curso de pedagogia; 

IX - organizar a dinâmica e os trabalhos do Seminário de Socialização; 

X - divulgar o trabalho de Estágio junto à comunidade acadêmica; 

XI - manter vigilância quanto aos aspectos legais das atividades de Estágio; 

XII - garantir o fluxo de informações relativas ao desenvolvimento, acompanhamento 

e avaliação dos Estágios; 

XIII – ser responsável pelo diário de classe gerado pela unidade curricular de 

Estágio Interdisciplinar; 

XIV – Arquivar os Trabalhos Finais em versão digital na FMP; 

XV – Organizar anualmente a publicação digital das produções de Estágio dos 

acadêmicos. 

 

CAPÍTULO VIII 
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Do Professor Orientador 

 

Art. 12 - Professor Orientador é docente da FMP, responsável pela aula na(s) 

unidade(s) curricular(es) de estágio, que assessora e orienta o acadêmico-estagiário 

em sala de aula e no local de desenvolvimento das atividades de estágio, durante 

todas as etapas da realização do Estágio. 

 

Art. 13 - Professores Orientadores serão os professores da unidade curricular 

Estágio Interdisciplinar I em Educação Infantil, Estágio Interdisciplinar II em Ensino 

Fundamental – anos iniciais, Estágio Interdisciplinar III em Educação de Jovens e 

Adultos/Gestão. 

 

Art. 14 - São atribuições do Professor Orientador: 

I - conhecer o Campo de Estágio. 

II - elaborar o Plano Geral de Estágio e submetê-lo à Coordenação do Estágio, para 

análise e aprovação; 

III - prestar assessoria técnica e pedagógica ao acadêmico-estagiário, durante todo o 

desenvolvimento do Estágio; 

IV - organizar e sistematizar a operacionalização do Estágio; 

V - orientar e avaliar a proposta de trabalho e produção do Trabalho Final de 

Estágio; 

VI - acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo acadêmico-estagiário na 

unidade curricular de Estágio Interdisciplinar; 

VII - visar às fichas de frequência e o desempenho do acadêmico-estagiário na 

unidade curricular de Estágio Interdisciplinar; 

VIII - mediar quaisquer questões relativas ao desenvolvimento do Estágio, entre o 

acadêmico-estagiário e o Campo de Estágio, informando o Coordenador do Estágio; 

IX – contribuir na organização do Seminário de Socialização das produções finais de 

estágio; 

X -   No Estágio I - Educação Infantil e Estágio II - Anos Iniciais, acompanhar o 

estagiário em campo no limite de 6:20 horas presenciais, distribuídos em dois 
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períodos de 2:30 horas no período diurno e 1h20 no período noturno; 

XI - No Estágio III - EJA/Gestão); acompanhar o estagiário em campo no limite de 

6:20 horas presenciais, distribuídos em dois períodos de 3:10 horas, sendo um 

deles, o período noturno. 

 

CAPÍTULO IX 

Do Supervisor do Campo de Estágio 

 

Art. 15 - Supervisor do Campo de Estágio é o profissional designado pelo Campo de 

Estágio para dar apoio ao acadêmico-estagiário e servir de intermediário entre o 

Campo de Estágio e a Instituição de Ensino. 

 

Art. 16 - São atribuições do Supervisor do Campo de Estágio: 

I - acompanhar o acadêmico-estagiário no desenvolvimento das atividades de 

Estágio, prestando orientações sobre as normas e procedimentos do Campo de 

Estágio; 

II - apreciar e se possível contribuir na adequação da proposta de Trabalho 

elaborado pelo acadêmico-estagiário à realidade do Campo de Estágio; 

III - orientar, acompanhar e auxiliar na organização do desenvolvimento do 

acadêmico-estagiário no Campo de Estágio, oferecendo os meios necessários à 

realização de seu trabalho; 

IV - preencher instrumentos/formulários de acompanhamento e avaliação do 

Estágio, dando vistas ao controle de frequência do acadêmico-estagiário; 

V - manter contato com o Coordenador do Estágio da FMP, solicitando reuniões, 

quando for o caso; 

VI - zelar pela observância do termo de compromisso celebrado entre o Campo de 

Estágio, a FMP e o acadêmico-estagiário. 

 

 

CAPÍTULO X 

Da Operacionalização do Estágio 
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Art. 17 - O Estágio desenvolver-se-á em 03 (três) fases do Curso, conforme previsto 

na Matriz Curricular 2017.01, na qual em cada fase o acadêmico-estagiário fará 

observação participante e terá aprendizagens distintas no intuito de compreender as 

diversas variáveis presentes num mesmo contexto e se possível ultrapassá-las, a 

saber:  

I – 5ª. Fase (Estágio Interdisciplinar I em Educação Infantil) carga horária de 134 

horas, com 33 horas mais 101 horas divididas em aulas teóricas e atividades de 

prática e pesquisa em estágio de observação e de intervenção interdisciplinar, 

distribuídas no período diurno e noturno (ver tabela 01): elaborar e desenvolver 

proposta de ação pedagógica para a Educação Infantil que considere o movimento 

no espaço das crianças, seus conflitos, contradições e contribuições possíveis e 

necessárias ao grupo de crianças, levantadas a partir da problematização das 

observações participantes, registros em diário de campo, análise e interpretação; 

II - 6ª Fase (Estágio Interdisciplinar II em Ensino Fundamental - anos iniciais) carga 

horária de134h, com 33 horas mais 101 horas divididas em aulas teóricas e 

atividades de prática e pesquisa em estágio de observação e de intervenção 

interdisciplinar, distribuídas no período diurno e noturno(ver tabela 01): elaborar e 

desenvolver proposta de ação pedagógica para os anos iniciais que considere o 

movimento da sala de aula, seus conflitos, contradições e necessidades do grupo de 

crianças do Ensino Fundamental, detectadas a partir da problematização das 

observações participantes, registros em diário de campo, análise e interpretação; 

III – 7ª. Fase (Estágio Interdisciplinar III em Educação de Jovens e Adultos/ Gestão), 

carga horária de 134 horas, com 66 horas mais 68 horas divididas em aulas teóricas 

e atividades de prática e pesquisa em estágio de observação e de intervenção 

interdisciplinar(ver tabela 02):distribuídas no período diurno e noturno: elaborar e 

desenvolver proposta de ação pedagógica para a EJA/Gestão que considere o 

movimento da sala de aula, seus conflitos, contradições e necessidades do grupo de 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos, detectadas a partir da 

problematização das observações participantes, registros em diário de campo, 

análise e interpretação; Desenvolver Pesquisa Científica que investigue a partir da 
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história da instituição, suas rotinas e movimento, sua infraestrutura, as formas de 

organização do processo de ensino-aprendizagem (currículo, seriação, ciclos, 

gestão pedagógica, planejamento, avaliação, eventos culturais, sociais e esportivos 

e vínculos com o projeto político pedagógico), concepções de teorias educacionais e 

suas interfaces na gestão de processos pedagógicos, gestão escolar e a vida e o 

trabalho dos professores na instituição (experiência dos professores, como 

organizam o trabalho pedagógico, do significado, em suas vidas, de serem 

professores, entre outros), desenvolvido em ambiente escolar e não escolar;  

Parágrafo único: De acordo com a Matriz Curricular 2014.01 em transição, ver 

alternâncias de carga horária no Artigo 19 e/ou tabela 1 e 2.  

 

Art. 18 - O desenvolvimento das fases previstas no artigo 17 implicará na 

observância de: 

I – frequência integral; 

II - atividades experienciais, quando da participação do acadêmico-estagiário nas 

diversas etapas do Estágio. 

 

Art. 19 - A carga horária no Campo de Estágio da Matriz Curricular 2017.1 dar-se-á 

da seguinte forma: 

I - 5a. fase: carga horária de134 horas, com 33 horas mais 101 horas divididas em 

aulas teóricas e atividades de pesquisa e prática em estágio de observação e de 

intervenção interdisciplinar, distribuídas no período diurno e noturno (Estágio em 

Educação Infantil); 

II – 6a. fase: carga horária de 134 horas, com 33 horas mais 101 horas divididas em 

aulas teóricas e atividades de pesquisa e prática em estágio de observação e de 

intervenção interdisciplinar, distribuídas no período diurno e noturno (Estágio em 

Anos Iniciais); 

III 7a. fase: carga horária de 134 horas, com66 horas mais 68 horas divididas em 

aulas teóricas e atividades de prática e pesquisa em estágio de observação e de 

intervenção interdisciplinar, distribuídas no período diurno e noturno (Estágio em 

Educação de Jovens e Adultos/Gestão). 
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§ 1º - As atividades em campo referente a pesquisa e projeto de intervenção 

interdisciplinar contemplarão a práxis pedagógica para Educação de Jovens e 

Adultos/Gestão em espaços escolares e não escolares. 

§ 2º - Conforme Matriz Curricular 2014.01 em transição, a carga horária no Campo 

de Estágio dar-se-á da seguinte forma: 

I - 5a. fase: carga horária de132 horas, com 33 horas mais 99 horas divididas em 

aulas teóricas e atividades de pesquisa e prática em estágio de observação e de 

intervenção interdisciplinar, distribuídas no período diurno e noturno (Estágio em 

Educação Infantil); 

II – 6a. fase: carga horária de 132 horas, com 33 horas mais 99 horas divididas em 

aulas teóricas e atividades de pesquisa e prática em estágio de observação e de 

intervenção interdisciplinar, distribuídas no período diurno e noturno (Estágio em 

Anos Iniciais); 

III 7a. fase: carga horária de 132 horas, com66 horas mais 66horas divididas em 

aulas teóricas e atividades de prática e pesquisa em estágio de observação e de 

intervenção interdisciplinar, distribuídas no período diurno e noturno (Estágio em 

Educação de Jovens e Adultos/Gestão). 

 

 

 

Tabela 21: Distribuição de horas do Estágio Interdisciplinar I e II 

Matriz Curricular 
atual e Matriz 
Curricularem 

transição 

 
Estágio I em Educação Infantil e 

Estágio II em Ensino 
Fundamental - anos inicias 

 

Matriz 2017.01 
 

Estágio I em Educação Infantil e 
Estágio II em Ensino Fundamental 

- anos inicias 
 

Matriz 2014.01 

Atividades 

 

Hora 
Sala 

Hora 
Campo 

Hora 
total 

 

Hora 
Noturno 

Hora 
Diurno 

Hora 
total 

Aulas teóricas e 
atividades de prática 
e pesquisa 

33h 0h 33h 33h 0h 33h 

Observação em 
campo 

0h 24h 24h 0h 24h 24h 

Planejamento e 
Registro 

0h 19 h 19h 0h 19 h 19h 

Intervenção em 0h 48h 48h 0h 48h 48h 
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Campo 
Orientação 0h 10h 10h 0h 8h 8h 
Total Hora 
Disciplina 

33 101 134 66 68 132 

FONTE: FMP (2017). 

 

Tabela 22:  Distribuição de horas do Estágio Interdisciplinar III 

Matriz Curricular atual e 
Matriz Curricular em 

transição 

 
Estágio III em EJA/Gestão 

 

Matriz 2017.01 
 

Estágio III em EJA/Gestão 
 

Matriz 2014.01 

Atividades 

 

Hora 
Sala 

Hora 
Campo 

Hora 
total 

 

Hora 
Noturno 

Hora 
Diurno 

Hora 
total 

Aulas teóricas e atividades de 
prática e pesquisa 16h 0h 16h 16h 0h 16h 

Observação em campo 12h 26h 38h 12h 26h 38h 
Planejamento e Registro 10h 20h 30h 10h 20h 30h 
Intervenção em Campo 20h 12h 32h 20h 12h 32h 
Orientação 8h 10h 18h 8h 8h 16h 
Total Hora Disciplina 66 68 134 66 66 132 

FONTE: FMP (2017). 

 

 

CAPÍTULO XI 

Da Proposta de Trabalho e Produção do Trabalho Final de Estágio 

 

Art. 20 - A proposta de trabalho de estágio será na forma de pesquisa científica para 

a 5ª, 6ª e 7ª fase de ação pedagógica, em que haverá docência, atividades teórico 

práticas que resultam do planejamento do acadêmico-estagiário ou grupo, com o 

acompanhamento do professor orientador, em conformidade com os focos de 

investigação apresentados no Artigo 17. 

 

Art. 21 – O trabalho final de estágio é o documento que registra o histórico do 

estágio permitindo a visão global do que foi realizado pelo acadêmico-estagiário, 

que, em cada fase assumirá a seguinte forma: 

I - 5a. fase: Relatório Formal, com socialização para o curso de Pedagogia e a 

instituição, (Estágio Interdisciplinar I em Educação Infantil);  

II - 6a. fase: Relatório Formal, com socialização para o curso de Pedagogia e a 
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instituição, (Estágio em Interdisciplinar II em Ensino Fundamental - anos iniciais); 

III - 7a. fase: Relatório Formal, com socialização para o curso de Pedagogia e a 

instituição, (Estágio Interdisciplinar III em Educação de Jovens e Adultos/Gestão); 

 

Art. 22 – O trabalho final de estágio deverá ser elaborado em 01 (uma) via impressa 

e encadernada e 01 (uma) digitalizada, entregue para o professor Orientador que 

encaminhará para a Coordenação de Estágio. 

 

CAPÍTULO XII 

Da Frequência 

 

Art. 23 - A frequência relativa ao Estágio Interdisciplinar obedecerá às seguintes 

condições: 

I - o acadêmico-estagiário deve cumprir integralmente a carga horária prevista no 

currículo do curso; 

II - os períodos de realização das etapas do Estágio (dia, mês, turno) serão 

planejados pelo Professor Orientador, considerando as observações do Campo de 

Estágio e aprovado pela coordenação do curso; 

III - a presença do acadêmico-estagiário no Campo de Estágio e nas aulas teóricas é 

obrigatória; 

IV – a justificativa de falta para as atividades do Estágio em acordo com a legislação 

vigente deverá ser protocolada na secretaria acadêmica, via requerimento e 

comprovação com atestado médico, para a coordenação de curso, no prazo de até 

48h; 

§ 1 - a carga horária deverá ser cumprida integralmente perfazendo 100% de 

frequência; 

§ 2 – após o deferimento pela instância máxima da FMP, a reposição presencial da 

falta será organizada pelo professor orientador. 

 

Art. 24 - O acadêmico-estagiário que exerce atividade docente regular na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental - anos iniciais ou na Educação de Jovens e Adultos, 
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poderá ter, a juízo do Coordenador do Curso, redução da carga horária do Estágio 

Interdisciplinar mediante comprovação e preenchimento de requerimento na 

Secretaria Acadêmica dirigida a Coordenação do Curso, competindo-lhe cumprir a 

carga horária restante e respeitando as seguintes condições: 

I – o exercício da atividade docente regular na área (Ensino Fundamental - anos 

iniciais, Educação Infantil, ou EJA/Gestão) não poderá ser inferior a 12 (doze) meses 

de atuação; 

§ 1 - Não será validada a redução da carga horário para o exercício da função de 

auxiliar de sala, segundo professor ou professor de educação especial; 

II – cabe à Coordenação do Curso deferir a redução de até 50% (cinquenta) da 

carga horária total do campo de estágio, quando pleiteado pelo acadêmico-

estagiário; 

III – a redução da carga horária do estágio supervisionado da 5ª, 6ª  ou 7ª fase, só 

será possível se a área de atuação docente do acadêmico-estagiário estiver em 

conformidade com a área estabelecida no inciso I, II e III do art. 17. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIII 

Das Atividades de Estágio 

 

Art. 25 - A 1ª etapa das atividades de Estágio consiste em aulas teóricas, 

investigação teórica reflexiva e documentação do Estágio em concordância com o 

Plano de Ensino da Unidade Curricular: 

§ 1º Zelar pela observância do regimento de Estágio Interdisciplinar do Curso de 

Pedagogia, Seguro, Termo de Compromisso, Carta de Aceite e Apresentação ao 

Campo de Estágio. 

 

Art. 26 – A 2ª etapa compreende a observação participante, intervenção, registro, 

interpretação e análise, além de apresentação dos registros em diário de campo de 
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todas as atividades desenvolvidas pelo acadêmico-estagiário diretamente no Campo 

de Estágio, acompanhado pelo Professor Orientador. 

§ 1º A atuação no Campo de Estágio prevê o desenvolvimento da ação docente 

implementando estratégias pedagógicas que contemplem o desenvolvimento de 

conteúdos, habilidades e competências pertinentes à área de conhecimento e/ou de 

atuação. 

Parágrafo único. O Trabalho de Investigação ou Proposta de Ação Pedagógica será 

elaborado junto ao Professor Orientador, com base no diagnóstico do Campo de 

Estágio e o foco de aprofundamento do Estágio em desenvolvimento, em 

conformidade com Artigo 17 do regimento em questão. 

 

§ 2º A ação docente compreenderá a intervenção do acadêmico-estagiário no 

Campo de Estágio segundo o tema levantado a partir da observação participante, 

incluindo-se, durante esta atividade, a realização de seminários de reflexão e 

socialização de experiências vivenciadas, a serem definidos pelo Professor 

Orientador, de acordo com o cronograma da unidade curricular. 

§ 3º Respeitando-se a modalidade de cada estágio, será emitido, necessariamente, 

uma Ficha Avaliativa pelo Supervisor do Campo de Estágio. 

§ 4º Durante as diversas etapas do Estágio, as informações serão coletadas, 

sistematizadas e interpretadas por meio de registros parciais, para subsidiar a 

análise teórico-prática, sob a forma de produção escrita, parte obrigatória do 

Trabalho Final de Estágio. 

 

Art. 27 - A 3ª etapa também é a da elaboração do Trabalho Final de Estágio e a 

participação no Seminário de Socialização, como requisito essencial e obrigatório, 

para efeitos de avaliação do acadêmico-estagiário. 

 

§ 1º No Trabalho Final de Estágio, sob a orientação do Professor da unidade 

curricular, o acadêmico-estagiário fundamentará a investigação realizada ou a 

execução da Proposta de Ação Pedagógica, analisando criticamente as questões 

teóricas e práticas da sua área de formação e atuação. 
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§ 2º A entrega do Relatório Final de Estágio obedecerá ao cronograma previamente 

determinado pelo Professor Orientador, acompanhado pelo Coordenador de Curso. 

 

Art. 28 O Seminário de Socialização será examinado por uma comissão avaliadora 

composta pela Coordenação do Curso, professores orientadores do estágio e 

demais professores da fase por meio da atividade integradora. 

§ 1º O Seminário de Socialização prevê as atividades de apresentação e divulgação 

à comunidade acadêmica das investigações realizadas e das situações vivenciadas 

durante o Estágio, com a finalidade de desenvolver a reflexão crítica e a relação 

teoria-prática, possibilitando uma avaliação global de todo o processo educativo 

durante o estágio. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

Da Avaliação 

 

Art. 29 - O desempenho do acadêmico-estagiário será analisado pelo 

desenvolvimento de sua formação, considerando-se, para tanto, o cumprimento de 

critérios e indicadores de aprendizagem. 

 

Art. 30 - O processo de avaliação do desenvolvimento da formação docente, deve 

considerar o cumprimento dos seguintes instrumentos, conforme capítulo XIII deste 

regimento: 

I – o Trabalho de Investigação ou Proposta de Ação Pedagógica; 

II – o Registro crítico Individual com auto-avaliação; 

III – os Registros no diário de campo; 

IV – a Produção Escrita Final de Estágio; 

V – o desempenho no Seminário de Socialização. 

 

Art. 31 - O processo de avaliação das etapas do Estágio envolverá ainda a 

observação e cumprimento dos seguintes critérios e indicadores de aprendizagem: 
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Tabela 23: critérios e indicadores de aprendizagem 

CRITÉRIO DE APRENDIZAGEM INDICADORES DE APRENDIZAGEM 

Frequência I – possui 100% de assiduidade; 

Responsabilidade I – entrega as atividades do Estágio no 

prazo; 

II – comprometido com os estudos e 

atividades docentes; 

III – apresenta pontualidade. 

IV – Coopera com o grupo de trabalho, 

produzindo e socializando 

conhecimentos. 

Ética I – respeita o regimento e documentação 

de Estágio da FMP; 

II – prima pelo respeito aos sujeitos do 

campo de estágio; 

III – respeita a hierarquia e a 

documentação do campo de Estágio. 

Conhecimento teórico I - participa dos estudos e discussões; 

II – realiza a leitura e compreende a 

bibliografia da unidade curricular. 

 

Reflexão-crítica  I – relaciona teoria e prática; 

II – contempla os fundamentos teóricos-

metodológicos aprendidos no processo 

de formação. 

Produção textual I - elabora e desenvolve o projeto de 

atividades de ensino; 

Atuação docente I – observa, registra e reflete sobre o 

processo educacional; 

II – aceita desafios e inova a prática 
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docente, considerando as situações-

problemas vivencias; 

III - considera o contexto do Campo de 

Estágio na elaboração da ação docente;  

IV – elabora o planejamento da ação 

docente de forma interdisciplinar, 

organizada e coerente; 

V – exerce o processo de reflexão-ação-

reflexão. 

FONTE: FMP (2017). 

 

Art. 32 - A avaliação global do desempenho do acadêmico-estagiário será realizada 

pelo Professor Orientador. 
 

CAPÍTULO XV 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 33. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação 

de Estágio, Coordenação do Curso de Pedagogia, Diretoria Acadêmica, Conselho 

da Faculdade Municipal de Palhoça, ouvidas as partes envolvidas. 

 

Palhoça, 15 de fevereiro de 2017. 

 

Profa. MSc. Ivanir Maciel 

Coordenação do Curso de Pedagogia 

 

Aprovado pelo NDE em 09 de março de 2017. 

Aprovado pelo CONFAP em 27 de março de 2017. 

 

2.11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – MONOGRAFIA 
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um estudo individual sobre uma 

temática de relevância científica e social. A monografia deve propiciar ao acadêmico a 

sua iniciação à pesquisa científica, permitindo um (re)conhecimento reflexivo dos 

principais desafios existentes no contexto escolar, bem como o aprofundamento de 

temas relativos à prática docente e à gestão escolar, com ênfase em Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. Essa reflexão também deve contribuir na construção de uma 

relação mais orgânica entre a formação inicial, realizada durante o curso, e a formação 

continuada, efetivada nas atividades organizadas pelas Secretarias de Educação, 

Instituição de Ensino Superior (IES) e/ou pela auto-reflexão do próprio professor, 

considerando que a complexidade do ato de educar está sempre exigindo um constante 

repensar da prática de formação de professores que irão atuar em contextos 

socioculturais diversos. 

O desenvolvimento da monografia no curso de Pedagogia dar-se-á nas 

Unidades Curriculares: Metodologia de Pesquisa e Projetos (1ª fase), Projeto de TCC (6ª 

fase), TCCI (7ª fase) e TCCII (8ª fase) do curso de Pedagogia, tendo o seu resultado 

divulgado para a comunidade e sujeitos envolvidos no processo de pesquisa. As normas 

para apresentação e aprovação são definidas pelo Colegiado do Curso.  

A seguir, apresenta-se o regulamento que estabelece a dinâmica dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Pedagogia da Faculdade 

Municipal de Palhoça. Este documento deve ser consultado por docentes e discentes 

para o bom andamento dos trabalhos. Ele foi amplamente debatido pelo Núcleo Docente 

Estrurante (NDE) do curso de Pedagogia e aprovado pelo Conselho da Faculdade 

Municipal de Palhoça (CONFAP), passando a vigorar a partir da data de sua assinatura. 
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2.11.1 Regulamento para o Trabalho de Conclusão de Curso – monografia 
 

O presente Regulamento dispõe sobre o 
Trabalho de Conclusão do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia da Faculdade 
Municipal de Palhoça. 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
Art. 1º. O objetivo do Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso de 

Pedagogia é proporcionar aos acadêmicos a oportunidade de desenvolver uma 

pesquisa individual, utilizando os conhecimentos adquiridos durante seu curso de 

Graduação, visando aprimorar sua capacidade de interpretar, refletir e analisar 

distintas realidades na área de Educação.   

§ 1º - O TCC consiste em um componente curricular obrigatório a ser realizado na 

forma de monografia, ou seja, configura um trabalho de pesquisa individual, sob 

orientação docente, envolvendo temas de abrangência da grande área “Educação e 

Contemporaneidade”, em consonância com as linhas de pesquisa do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia: Infância; Juventude e Maturidade; Diversidade e 

Inclusão; Gestão; e Práticas Inovadoras. No Quadro 1 encontra-se a relação e 

objetivos delineados em cada uma das Linhas de Pesquisa.  

 

Tabela 24: Relação das linhas de Pesquisa para Iniciação Científica 

Linhas de Pesquisa Objetivos 

Infância Esta linha estuda as múltiplas linguagens, processos de criação, 
constituição do sujeito, formação docente e as políticas públicas que 
afetam a infância. 

Juventude e 
Maturidade 

Esta linha estuda as múltiplas linguagens, processos de criação, 
constituição do sujeito, formação docente e as políticas públicas que 
afetam a juventude e a maturidade. 

Diversidade e Inclusão Esta linha estuda gênero, identidade, relações étnico-raciais, constituição 
das igualdades e diferenças, a questão das migrações e do meio 
ambiente. 

Gestão Esta linha estuda os processos de gestão em espaços escolares e não 
escolares. 
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Práticas Inovadoras e 
sustentabilidade 

Esta linha estuda as tecnologias em educação, tecnologias assistivas, 
metodologias, planejamento currículo, didática, educação integral e em 
tempo integral, Homeschooling e a temática da sustentabilidade. 

Fonte: FMP (2017). 
 
§ 2º - O TCC, constante da estrutura curricular do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

Faculdade Municipal de Palhoça, é condição sine qua non e parte dos requisitos 

para obtenção do grau e do diploma de Licenciado em Pedagogia.  

 

Art. 2º. No curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça, os trabalhos 

que culminam com a defesa do TCC são desenvolvidos por, no mínimo, 4 (quatro) 

Unidades Curriculares: Metodologia de Pesquisa e Projetos (1ª fase), Projeto de 

TCC (6ª fase), TCC I (7ª fase) e TCC II (8ª fase). No Quadro 2, esquematizou-se a 

interligação das Unidades Curriculares, o que é esperado dos acadêmicos ao final 

de cada etapa e as responsabilidades dos professores envolvidos no processo. 

 
Tabela 25: Etapas do Trabalho de Conclusão de Curso 

Fase Disciplina Atividades Desenvolvidas 

1ª. Metodologia 
de Pesquisa e 

Projetos 

Nesta etapa, o aluno deverá reconhecer as diferentes modalidades de 
trabalhos acadêmico-científicos e apreender as noções gerais de como 
produzi-los, obedecendo às orientações e normas em vigor nas 
Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e na Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).  

 
Responsabilidade do professor da Unidade Curricular: ministrar o 
conteúdo programático e iniciar os acadêmicos na produção científica e 
abordagens de pesquisa.  

 
RESULTADO ESPERADO: elaboração de produções científico- 
acadêmicas. 

6ª Projeto de 
TCC 

Neste momento, o aluno deverá reconhecer a estrutura de um trabalho 
científico, aprendendo as diferentes abordagens e tipos  de pesquisa. O 
graduando elaborará seu problema de pesquisa, os objetivos, o método e 
os instrumentos de coleta de dados. 
Responsabilidade do professor da Unidade Curricular: ministrar o 
conteúdo programático e auxiliar os alunos na elaboração do problema, 
objetivos e método (incluindo caracterização da pesquisa, instrumentos 
de coleta de dados e seleção dos sujeitos e/ou instituição). 
RESULTADO ESPERADO: Estruturação do projeto de TCC até o 
método. 
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7ª. TCC I Nesta etapa, o aluno aprenderá a conduzir de forma ética sua pesquisa, 
realizará adequações no método, elaborará os instrumentos de coleta de 
dados e irá compor a escrita acadêmica dos capítulos.  

 
Responsabilidade do professor da Unidade Curricular: ministrar o 
conteúdo programático; auxiliar os acadêmicos na escrita acadêmica e 
normas técnicas; auxiliar na elaboração dos instrumentos de coleta de 
dados; organizar a qualificação dos projetos. 
Responsabilidade do professor orientador da Linha de Pesquisa 
(orientação em grupo):indicar bibliografia e promover encontros para 
discussão de textos; auxiliar na elaboração da fundamentação teórica do 
projeto, especialmente em questões relacionadas ao “conteúdo”; 
participar da qualificação dos projetos. 
RESULTADO ESPERADO: qualificação do Projeto de TCC 
(introdução, método e fundamentação teórica). 

8ª TCC II Nesta fase, o aluno será acompanhando por um orientador vinculado à 
linha de pesquisa na qual se insere o seu projeto e produzirá a redação 
final do TCC. Esta etapa se finda com a defesa pública do TCC diante da 
banca examinadora. 
 
Responsabilidade do professor da Unidade Curricular: auxiliar os 
acadêmicos na escrita acadêmica e normas técnicas; auxiliar o professor 
orientador na pesquisa na verificação de plágio; elaborar a documentação 
necessária para a entrada do acadêmico no campo de pesquisa; coletar 
junto aos professores orientadores o “termo de aptidão para a defesa”; 
organizar a documentação das defesas e o agendamento das bancas; 
confeccionar o certificado de orientação e de participação de banca; 
encaminhar cópia da versão final do TCC no formato digital e impresso à 
biblioteca. 
Responsabilidade do professor orientador (orientação individual): 
orientar o acadêmico na revisão da fundamentação teórica do TCC, nas 
saídas de campo (nas pesquisas que envolvem campo para coleta de 
dados), na análise das informações e na escrita do TCC. 
 
RESULTADO ESPERADO: Defesa do TCC. 

Fonte: FMP (2017) 
 
§ único: As cargas horárias e as ementas de cada disciplina estão definidas pelo 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia.  

 

Art. 3º. Na Unidade Curricular TCC I, além do professor responsável pela disciplina, 

os acadêmicos receberão orientação coletiva semanal de 1 (uma) hora de um 

professor vinculado à Linha de Pesquisa na qual o seu projeto se insere. A estrutura 

formal do Projeto de TCC deverá seguir os critérios técnicos estabelecidos pelo 
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professor da Unidade Curricular e pela coordenação e estar em concordância com 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

Art. 4º. Ao final do semestre vigente, os acadêmicos deverão qualificar seus projetos 

de TCC diante de uma banca composta por docentes vinculados ao curso de 

Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça, conforme o Calendário Acadêmico. 

Somente serão aprovados aqueles que obtiverem nota maior ou superior a 7 (sete), 

conforme o Regimento da FMP.  

 

Art. 5º. Na Unidade Curricular TCC II, os acadêmicos receberão orientação individual 

de um professor, preferencialmente vinculado à Linha de Pesquisa na qual se insere 

o seu projeto, designado pela coordenação do curso de Pedagogia. 

§ 1º. O orientador deve pertencer ao corpo docente da Faculdade Municipal de 

Palhoça, sendo vedado orientadores de outras instituições.  

§ 2º. Para ter garantido seu direito à orientação, o aluno deverá efetuar matrícula, no 

8º semestre, na Unidade Curricular TCCII. 

 

Art. 6º. Uma vez firmada a orientação, o acadêmico deverá solicitar a assinatura do 

orientador no Termo de Acordo de Orientação (Apêndice 1). Este documento deverá 

ser encaminhado ao professor da Unidade Curricular TCC II até 15 dias após o início 

do semestre letivo. 

 

Art. 7º. Após iniciada a orientação, a troca de orientador ou de orientando só será 

permitida após análise, realizada pela coordenação e pelo professor da Unidade 

Curricular TCC II, de requerimento protocolado na Secretaria Acadêmica, 

acompanhado de justificativa e documentos comprobatórios. O acadêmico ou o 

professor orientador receberá uma devolutiva de sua solicitação no prazo de 7 (sete) 

dias corridos. 

 

Art. 8º. Cabe ao orientador supervisionar todo o processo de elaboração do TCC, até 

a entrega da versão final. A carga horária para orientação é de 1 (uma) hora 
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semanal por orientando, que será administrada pelo orientador conforme o 

andamento da pesquisa. Quaisquer problemas que ocorram no decorrer do processo 

de orientação devem ser imediatamente encaminhados para a coordenação de 

curso e para o professor responsável pela Unidade Curricular TCC II para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis.  

 

Art. 9º. Nas pesquisas que envolvem campo para coleta de dados, o acadêmico 

deverá solicitar ao professor da Unidade Curricular TCC II, com  prazo de 7 (sete) 

dias corridos, a Carta de Apresentação do Acadêmico ao Campo (Apêndice 2).  

 

Art. 10º. Visando respeitar os princípios éticos que regem as pesquisas que 

envolvem seres humanos para coleta de dados, sugere-se que seja elaborado um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com o modelo do Apêndice 

3. Este deve ser datado e assinado pelo orientador e pelo acadêmico e entregue aos 

sujeitos de pesquisa no ato da coleta de dados.  

 

Art. 11º. A presença nas orientações é obrigatória. Se o orientando faltar sem 

justificativa a 3 (três) orientações seguidas, a coordenação de curso e o professor 

responsável pela Unidade Curricular TCC II devem ser notificados pelo orientador. 

Neste caso, o acadêmico será convocado a comparecer à instituição para prestar 

esclarecimentos.  

§ único. O não comparecimento a 5 (cinco) orientações seguidas configura 

reprovação na Unidade Curricular TCC II, que deverá ser notificada pelo professor 

orientador à coordenação de curso e ao professor responsável pela Unidade 

Curricular TCC II. 

 

Art. 12º. A elaboração do trabalho de TCC deverá considerar os critérios técnicos 

vigentes estabelecidos pela ABNT. A não adequação do trabalho impedirá a 

submissão do TCC à defesa. 

§ único: o TCC deverá conter, no mínimo, 20 (vinte) páginas textuais, 

compreendidas da introdução à conclusão. 
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Art. 13º. Ao final dos trabalhos, o acadêmico deverá preencher e solicitar a 

assinatura do orientador no Termo de Aptidão para a Defesa (Apêndice 4), 

atestando que o trabalho está apto para ser apresentado e cumpriu as 

determinações da ABNT. O acadêmico também deverá preencher e assinar a 

Declaração de Autoria (Apêndice 5).  

 

Art. 14º. O acadêmico deverá entregar para o professor da Unidade Curricular TCC 

II, no prazo estipulado no Calendário Acadêmico: o Termo de Aptidão para a Defesa, 

a  Declaração de Autoria e 3 (três) cópias impressas e encadernadas em formato 

espiral da versão final do TCC para o exame de defesa. Na mesma data, deverá 

encaminhar uma cópia em formato Microsoft Word para o endereço eletrônico do 

professor responsável pela Unidade Curricular TCC II.  

§ 1º. O não cumprimento dos prazos resultará na reprovação do acadêmico na 

Unidade Curricular.  

§ 2º. casos excepcionais nos quais ocorra a necessidade de prorrogação do prazo 

de entrega serão avaliados pela coordenação e pelo NDE do curso de Pedagogia 

mediante justificativa formal, acompanhada de documentos comprobatórios. 

 

Art. 15º. Da composição da banca:  

§ 1º. A banca de defesa será composta pelo orientador e por 2 (dois) professores 

avaliadores com titulação mínima de Especialista na área de Educação ou áreas 

afins, sem vínculos de parentesco direto com o orientando.  

§ 2º. Ao encaminhar o Termo de Aptidão para a Defesa, o orientador indicará, com a 

anuência do orientando, o nome de um membro avaliador, a data e a hora desejada 

para a defesa. É responsabilidade do orientador verificar a compatibilidade da 

agenda do membro avaliador por ele convidado com a data e hora indicadas para 

defesa. O segundo membro examinador será convidado pela coordenação de curso. 

§ 3º. Se o orientador e o orientando optarem por convidar um membro externo à 

FMP, este deverá, obrigatoriamente, atuar na área de Educação ou áreas afins e ter, 

no mínimo, título de Especialista. Casos excepcionais deverão ser encaminhados à 
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análise prévia da coordenação de curso. A Faculdade Municipal de Palhoça não 

remunera os membros externos que participam das bancas de defesa de TCC.  

§ 4º. É responsabilidade do professor responsável pela Unidade Curricular TCC II 

efetivar os agendamentos, de forma compatível com os horários dos membros da 

banca.  

 

Art. 16º. Cada membro da banca receberá 1 (uma) cópia do TCC e uma Ficha de 

Avaliação (Apêndice 6) com os valores pertinentes a cada quesito que deverá ser 

observado das mãos do professor responsável pela Unidade Curricular TCC II. Ao 

analisar o TCC, cabe ao avaliador conhecer e seguir estes critérios de pontuação. 

 

Art. 17º. A listagem com as datas de defesas será publicada no site da FMP, 

encaminhada para o e-mail institucional dos docentes e discentes do curso de 

Pedagogia e disponibilizada no mural do curso de Pedagogia. A listagem terá, 

obrigatoriamente, os nomes dos acadêmicos em ordem alfabética, os títulos das 

monografias, a data de defesa, o nome do orientador e dos membros examinadores. 

Nos dias de defesa, todas as turmas estão convidadas e, sempre que possível, os 

professores deverão encaminhá-las para assistir às defesas de TCC. 

 

Art. 18º. Da defesa do TCC 

§ 1º. A defesa do TCC é condição sine qua non para a aprovação na Unidade 

Curricular TCC II.  

§ 2º. O acadêmico deverá chegar com antecedência no local, data e hora 

determinados para apresentar e defender seu TCC perante a banca.  

§ 3º. Antes do início dos trabalhos, o orientador receberá do professor da Unidade 

Curricular TCC II toda a documentação pertinente à defesa em um envelope 

fechado, contendo: Ata de Defesa (Apêndice 7), os Certificados de Participação dos 

membros avaliadores (Apêndice 8) e o Certificado de Orientação (Apêndice 9), bem 

como a Folha de Rosto a ser anexada na versão final do trabalho, devidamente 

assinada pelos membros da banca (Apêndice 10). 
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§ 4º. O orientador presidirá a sessão de defesa e terá a incumbência de coletar as 

assinaturas exigidas nos documentos e, ao final dos trabalhos, entregá-los ao 

professor da Unidade Curricular TCC II.   

§ 5º. A banca examinadora somente iniciará seus trabalhos com todos os membros 

presentes. Caso um dos membros examinadores esteja impedido por força maior de 

comparecer à defesa, este poderá encaminhar para o orientador seu parecer por 

escrito, datado e assinado. Neste caso, o mesmo deverá ser anexado à Ata de 

Defesa.  

§ 6º. A defesa do TCC é pública, contudo não é permitida a entrada no recinto após 

o início dos trabalhos.  

§ 7º. O acadêmico terá até 20 minutos para expor seu trabalho e, em seguida, ouvirá 

as contribuições da banca e responderá aos questionamentos. Cada membro 

examinador terá até 10 (dez) minutos para fazer suas considerações e arguições. O 

acadêmico terá até 10 (dez) minutos para a réplica aos avaliadores.  

§ 8º.  Ao final das arguições pelos membros da banca, os presentes deverão deixar 

o recinto para que a banca possa deliberar sobre a aprovação do acadêmico.  

§ 9º. O professor orientador lavrará a Ata de Defesa, inserindo nos respectivos 

campos se o acadêmico foi aprovado, a sua nota, as observações realizadas pela 

banca, se é necessário realizar alterações obrigatórias antes da entrega definitiva do 

TCC e se a versão final do trabalho deverá ser encaminhada para a biblioteca.  

§ 10º. Ao ler a Ata de Defesa, por determinação do NDE do curso de Pedagogia, a 

nota recebida pelo acadêmico não deve ser anunciada. O acadêmico terá acesso à 

sua nota por meio da divulgação do Diário Acadêmico da Unidade Curricular TCC II.  

§ 11º. Somente serão aprovados aqueles que obtiverem nota maior ou superior a 7 

(sete), conforme o Regimento da FMP.  

§ 12º. Não há recuperação da nota atribuída pela banca examinadora do TCC. 

 

Art. 19º. O acadêmico tem o dever de realizar as alterações obrigatórias dispostas 

na Ata de Defesa, acompanhadas pelo orientador, dentro do prazo estabelecido no 

Calendário Acadêmico, para a entrega da versão final do TCC. As sugestões de 

alteração são prerrogativa do acadêmico e de seu orientador.  



 

192 
 

§ único: Na contracapa da versão final do TCC deverá figurar a Ficha Catalográfica. 

Esta é elaborada pela bibliotecária da FMP e deve ser solicitada após a aprovação 

do TCC pela banca examinadora.  

 

Art. 20º. Caso a banca tenha feito constar na Ata de Defesa alterações obrigatórias, 

o acadêmico deverá entregar, anexada à versão final, a Declaração para Entrega 

Final do TCC (Apêndice 11), datada e assinada pelo orientador, documentando que 

as alterações sugeridas pela banca foram realizadas.   

 

Art. 21º. A versão final do TCC deverá ser entregue encadernada em capa dura, 

padronizada na cor preta com as letras na cor dourada, para o professor da Unidade 

Curricular TCC II no prazo no prazo prescrito no Calendário Acadêmico. Nesta data, 

também deverá ser entregue uma cópia em CD ROM com a monografia salva em 

formato de PDF. No Apêndice 12 encontra-se o modelo da capa dura do TCC.  

§ único: A entrega da versão definitiva do TCC é requisito sine qua non para a 

colação de grau e deve ser efetuada no prazo estabelecido no Calendário 

Acadêmico. 

 

Art. 22º. Se em algum momento do processo de elaboração ou defesa do TCC for 

identificado plágio, o acadêmico será notificado e sumariamente reprovado na 

Unidade Curricular TCC II, não se eximindo das responsabilidades administrativas, 

cíveis e criminais. O acadêmico será convocado pela coordenação de curso, pelo 

professor da disciplina TCC II e pelo Serviço de Orientação ao Acadêmico (SOA) e 

receberá uma advertência escrita, que será anexada à sua pasta na Secretaria 

Acadêmica.  

§ único: É identificado plágio nas seguintes situações: trechos literais retirados de 

outros autores sem efetuar a sua citação; trechos que representem cópias de outros 

trabalhos, mesmo que tenham sido realizadas as devidas citações; e nas citações 

indiretas nas quais há apenas a substituição de alguns vocábulos do trabalho 

copiado.  
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Art. 23º. Este regimento entra em vigor na data de sua assinatura. Revogam-se as 

disposições em contrário. Casos omissos serão analisados pela coordenação de 

curso e pelo NDE do curso de Pedagogia.   

Palhoça, 27 de março de 2017. 
 

Mariah Terezinha do Nascimento Pereira 
Presidente da FMP 

 

Aprovado pelo NDE em 09 de março de 2017. 

Aprovado pelo CONFAP em 27 de março de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE ACORDO DE ORIENTAÇÃO 
 

 

 

Acadêmico(a): _____________________________________________________ 

Matrícula:__________ Fones: _________________________________________ 

E-mail institucional: ________________________________________________ 

Título do TCC (mesmo que provisório): __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Linha de pesquisa: __________________________________________________ 

Professor(a) Orientador(a): ___________________________________________ 

 

 

Por meio deste documento, as partes acima descritas concordam em estabelecer 
um acordo de orientação, seguir o Regulamento para o Trabalho de Conclusão de 
Curso da Pedagogia e os prazos estabelecidos pelo Calendário Acadêmico da 
Faculdade Municipal de Palhoça. 
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Palhoça, SC, ______ de ___________________ de _____. 
 
 
 
 

   
__________________________                                  ________________________ 
 Assinatura do/a acadêmico/a                                Assinatura do/a orientador/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ACADÊMICO AO CAMPO 
 
Palhoça, [data]. 
  
A/C [nome do destinatário] 
[cargo] 
Ref. Carta de apresentação  
  
Prezado/a Senhor/a, 

 
Venho por meio deste documento apresentar o/a acadêmico/a [nome do 

acadêmico], aluno/a regularmente matriculado/a no curso de Pedagogia da 
Faculdade Municipal de Palhoça (FMP). O/A acadêmico/a está desenvolvendo o 
TCC intitulado [título do TCC], cujo objetivo principal é [objetivo geral]. Solicito, em 
nome da FMP, que vossa instituição permita a realização da pesquisa em suas 
dependências. Garanto que a coleta de dados não trará prejuízos ou desconfortos 
bem como buscará não interferir nas rotinas da instituição. Permaneço a disposição 
para quaisquer esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
  
[nome do coordenador] 
Coordenador do curso de Pedagogia 
Faculdade Municipal de Palhoça 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

[Logo da FMP] 
 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Meu nome é [nome do acadêmico]. Sou a pesquisador/a do estudo “[título do 
projeto de pesquisa]”, sob a orientação do/a professor/a [nome do orientador]. 
Esta pesquisa tem como objetivo [colocar objetivo principal]. Tal investigação se 
justifica, pois [inserir a justificativa do projeto de forma resumida]. Serão 
realizadas [informar a técnica de coleta de informações] com [descrever quais 
são seus sujeitos de pesquisa]. A coleta de dados não trará custos, riscos ou 
desconfortos aos participantes. Espera-se que os resultados da pesquisa ajudem a 
entender [descreva rapidamente o que você espera contribuir com esta 
pesquisa acadêmica]. Em conformidade com as normas éticas que regulam 
pesquisas envolvendo seres humanos, posso lhe garantir liberdade de adesão e 
completo sigilo da sua identidade; assim sendo, o seu nome ou qualquer forma de 
identificação será excluída dessa pesquisa. Informo, ainda, que meu Trabalho de 
Conclusão de Curso, bem como quaisquer publicações que resultarem desta 
pesquisa, manterão a garantia de sigilo e, portanto, preservarão a identidade e a 
privacidade dos participantes. 
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Coloco-me disponível para contatos pelos telefones [colocar um número de 
telefone]. 
____________________                                                          __________________ 
Nome do pesquisador                     Nome do orientador 
(Pesquisador Principal)           (Pesquisador 
responsável) 
 

 
 
Eu, ............................................................................................., recebi todas as 
informações necessárias sobre a minha participação na pesquisa “[nome da 
pesquisa]” e concordo em participar do referido estudo. [Se for utilizado gravador 
ou filmagem para coleta de dados, acrescentar: Autorizo a gravação ou 
filmagem da entrevista]. 
 
Data:..... / ........ / ........  
 
Assinatura: .................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE APTIDÃO PARA A DEFESA 
 

Eu, professor/a ____________________________________________,  orientador 

do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado _________________________ 

________________________________________, de autoria do acadêmico/a 

________________________________________________,   solicito o 

agendamento da banca de defesa de meu/minha orientado/a no dia ___ / ___ , às 

______ horas, indicando como membro avaliador o/a professor/a _____ 

_______________________________________________________________, o/a 

qual se encontra ciente da data solicitada para a defesa.  
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Palhoça, SC, ______ de ___________________ de _____. 

       

 
__________________________ 

Assinatura do/a orientador/a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA 
 
Eu, 
__________________________________________________________________ , 
acadêmico(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Pedagogia da Faculdade 
Municipal de Palhoça, matrícula nº ___________, declaro, para os devidos fins que: 
 
1. A monografia intitulada 
___________________________________________________________________
_____ é de minha exclusiva autoria e o conteúdo e a forma do referido trabalho não 
é plágio ou cópia ilegal de outra obra literária, artística ou científica. 
 
2. Declaro ainda que a referida monografia foi elaborada respeitando todos os 
preceitos legais, especialmente a Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/1998), a qual 
declaro conhecer na íntegra, e assumo pessoalmente as sanções a serem aplicadas 
em caso de violação de direitos autorais, conforme dispõe o Título IV - Das sanções 
às violações dos direitos autorais*.  
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Pela verdade do que afirmo, assino e dato a presente declaração. 
 

Palhoça, SC, ___ de ___________ de _____ . 
 

______________________________________________ 
Assinatura do(a) Acadêmico(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* A Lei n. 9.610/1998 encontra-se disponível no endereço eletrônico: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em 07.03.2017. 
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO 
 
Nome do Acadêmico/a: [nome do aluno] 
Nome do Professor Orientador: [nome do orientador] 
Título do TCC: [título do trabalho] 
Nome do Professor Avaliador: 
____________________________________________ 
 

TRABALHO ESCRITO Peso Nota 

Composição do texto: linguagem apropriada e objetiva; uso correto da língua 
portuguesa; inteligibilidade e clareza da redação. 

1,0 
Ponto 

 

Apresentação formal e metodológica: obediência às normas técnicas 1,0  
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(formatação, resumo, citações e referências). Ponto 

Relevância do tema: importância do tema para a Educação; enfoque 
diferenciado; contemporaneidade. 

0,5 
Ponto 

 

Fundamentação: embasamento teórico adequado e coerente;  capacidade de 
assimilação e síntese. 

2,0 
Pontos 

 

Profundidade da pesquisa: formulação adequada e coerente da pesquisa; 
descrição e análise dos dados coletados. 

2,0 
Pontos 

 

Considerações finais: cumprimento dos objetivos; fechamento; sugestão de 
trabalhos futuros. 

 
0,5 
Ponto 

 

DEFESA E ARGUIÇÃO   

Fluência: postura; recursos didáticos; clareza da exposição. 1,0 
Ponto 

 

Tempo: Capacidade de expor o trabalho no tempo determinado. 0,5 
Ponto 

 

Independência intelectual: capacidade de explicar falhas e de responder às 
questões apresentadas pela banca. 

1,5 
Ponto 

 

 
Palhoça, SC, ____ de ___________ de _____.  
 
__________________________________ 
Assinatura do avaliador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO  
 
Em _____ de [mês] de [ano], reuniu-se a banca examinadora do trabalho 
apresentado como Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia de [nome do 
acadêmico/a], intitulado: [título do trabalho]. Compuseram a banca examinadora os 
professores: [nome do orientador], [nome do primeiro membro da banca], 
[nome do segundo membro da banca]. Após a exposição oral, o(a) acadêmico(a) 
foi arguido(a) pelos componentes da banca que se reuniram reservadamente e 
decidiram ____________________ o presente Trabalho de Conclusão de Curso, 
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com as seguintes observações: [assinalar se as (  ) alterações são obrigatórias ou 
são (  ) sugestões] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 
[assinalar se a versão final deste trabalho deverá ser encaminhada para a biblioteca 
(   )]  
Para constar, redigi a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, vai 
assinada por mim e demais membros da banca. 
 
________________________________ 
Orientador (a): [nome do orientador] 
 
________________________________ 
Acadêmico (a): [nome do acadêmico] 
 
________________________________ 
Avaliador: [nome do primeiro membro examinador] 
 
________________________________ 
Avaliador: [nome do segundo membro examinador] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS AVALIADORES 
 

Eu, professor/a [nome do coordenador/a], coordenador/a do curso de Pedagogia 
da Faculdade Municipal de Palhoça, declaro que o/a professor/a [nome do 
avaliador/a] participou na presente data, na qualidade de Membro Avaliador, da 
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sessão de defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado [título do 
TCC], de autoria do acadêmico/a [nome do acadêmico/a]. 
 

Palhoça, SC,[dia] de [mês] de [ano]. 
       

 
__________________________ 

Assinatura do/a orientador/a 
[Adicionar o carimbo institucional] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE ORIENTAÇÃO  
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Eu, professor/a [nome do coordenador/a], coordenador/a do curso de Pedagogia 
da Faculdade Municipal de Palhoça, declaro que o/a professor/a [nome do 
orientador/a] orientou o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado [título do TCC], 
de autoria do acadêmico/a [nome do acadêmico/a] no presente semestre e presidiu 
a sessão de defesa pública na presente data. 
 

Palhoça, SC,[dia] de [mês] de [ano]. 
       

 
__________________________ 

Assinatura do/a orientador/a 
[Adicionar o carimbo institucional] 
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FOLHA DE ROSTO 
 

[logo da IES] 
 

Faculdade Municipal de Palhoça 
Curso de Pedagogia 

[nome do aluno] 
[Título do trabalho] 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte das exigências para a obtenção do título 
de Licenciado em Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça, defendido em banca pública e 
considerado APROVADO. 
 

_____________________________ 
Orientador: [nome do orientador] 

 
________________________________________ 
Avaliador: [nome do primeiro membro da banca] 

 
_________________________________________ 
Avaliador: [nome do segundo membro da banca] 

Palhoça 
[data] 
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DECLARAÇÃO PARA ENTREGA FINAL DO TCC 
 

Eu, professor/a 
_________________________________________________________,  orientador 
do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado _________________________ 
___________________________________________________________________
___, de autoria do acadêmico/a 
________________________________________________,   ratifico que na versão 
final da monografia foram realizados todos os ajustes obrigatórios solicitados pela 
banca examidadora.  
 
 

Palhoça, SC, ______ de ___________________ de _____. 
       

 
__________________________ 

Assinatura do/a orientador/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonte:http://admfmp.blogspot.com.br/
 

 

 
 
 
 

MODELO DE CAPA DURA 

http://admfmp.blogspot.com.br/. Acesso em 10.03.2017.
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Acesso em 10.03.2017. 



Fonte: http://admfmp.blogspot.com.br/
 

 

 

http://admfmp.blogspot.com.br/. Acesso em 10.03.2017. 
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2.12  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
As Atividades Complementares terão regulamentação própria a partir da qual 

se definirão as formas de aproveitamento, acompanhamento e avaliação das 

referidas horas de desenvolvimento das atividades pelos acadêmicos. Destacamos 

que o processo de regulamentação está em fase de elaboração.  

 

Tabela 26: Atividades Complementares 

 
ATIVIDADES COMPLEMENTARE2S 

 
 

ÁREA 
 

TIPO DE ATIVIDADE 
 

PERÍODO 

 
EQUIVALÊNCIA 

EM C.H. 

 
MÁXIMO 

CONVALIDADO 

 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

 
TOTAL 

REALIZADO 

Atividades 
Científico-
Acadêmica

s 

Disciplina em outro 
curso ou Instituição Semestral 04 horas 40 horas 

Certificado de 
participação, com 
nota e frequência 

 

Participação em evento 
científico: congresso, 
simpósio, ciclo de 
conferências, debate, 
workshop, jornada, 
oficina, fórum, entre 
outros  

Por hora 02 horas 40 horas Certificado de 
participação 

 

Participação COMO 
RESPONSÁVEL em 
evento científico, 
acadêmico e/ou 
profissional: congresso, 
simpósio, ciclo de 
conferências, debate, 
workshop, jornada, 
oficina, fórum, entre 
outros  

Por hora 02 horas 40 horas 

Certificado de 
participação como 
responsável do 
evento 

 

Curso de extensão, 
aprofundamento, 
aperfeiçoamento e 
complementação de 
estudos na área 

Por hora 04 horas 40 horas 
Certificado de 
participação, com 
nota e frequência 

 

Seminários e palestras Por hora 02 horas 40 horas Certificado de 
participação 

 

Visita técnica Por hora 10 horas 40 horas 

Relatório com 
assinatura e carimbo 
do responsável pela 
visita 

 

Viagem de intercâmbio Por dia 05 hora 20 horas 

Relatório com 
assinatura e carimbo 
do responsável pela 
visita 
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Pesquisa de iniciação 
científica, estudo 
dirigido ou de caso 

1 projeto 
por 

semestre 
10 horas 80 horas 

Relatório final ou 
produto, com 
aprovação e 
assinatura do 
responsável/Professo
r orientador 

 

Apresentação de 
trabalho em evento 
científico COM 
publicação 

1 trabalho 
por 

semestre 
10 horas 80 horas 

Certificado do evento 
em nome do aluno, 
comprovando a 
apresentação e cópia 
da publicação 

 

Apresentação de 
trabalho em evento 
científico SEM 
publicação 

1 projeto 
por 

semestre 
10 horas 80 horas 

Certificado do evento 
em nome do aluno, 
comprovando a 
apresentação 

 

Publicação de resumo 
em anais de eventos 
científicos 

1 artigo por 
semestre 10 horas 80 horas 

Cópia da publicação 
com o timbre dos 
anais 

 

Publicação de artigo em 
revista científica 

1 artigo por 
semestre 10 horas 80 horas 

Cópia da publicação 
com 
timbre/identificação 
da revista 

 

Autoria e co-autoria em 
livros e/ou capítulos de 
livros 

1 artigo por 
semestre 10 horas 80 horas 

Cópia da publicação 
com timbre e ficha 
catalográfica 

 

Oficina de Apoio à 
Aprendizagem Por hora 02 horas 10 horas 

Certificado de 
participação, com 
descrição de 
atividades 

 

Participação em grupo 
de estudo formalizado 
na Instituição 

Por hora 02 horas 10 horas 

Certificado de 
participação, com 
descrição de 
atividades 

 

Representação discente 
em Diretório /ou Centro 
Acadêmico 

Anual 05 horas 20 horas 

Declaração ou 
certificado emitido 
pela Instituição de 
Ensino 

 

Participação como 
representante discente 
membro de CPA, 
Colegiado de Curso, 
Empresas Júnior, 
Laboratórios, Conselho 
da IES 

Anual 05 horas 20 horas 
Declaração emitida 
pelo Coordenador de 
Curso 

 

Participação em 
defesas de trabalhos de 
conclusão de curso, 
teses, dissertações, 
como ouvinte 

Por hora 02 horas 40 horas 
Declaração emitida 
pelo Presidente da 
banca 

 

       

Atividades 
Sócio-

Culturais 

Exposição, workshop, 
feira, mostra, entre 
outros 

Por hora 02 horas 40 horas 
Ingresso do evento 
e/ou certificado, com 
data 

 

Campanha e/ou 
trabalho de ação social, Por hora 05 horas 40 horas Relatório das 

atividades 
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comunitária ou 
extensionista 

desenvolvidas, com 
aprovação e 
assinatura do 
professor responsável 

Desfile cívico Anual 10 horas 40 horas Assinatura em lista de 
presença 

 

Voluntariado em 
entidades sem fins 
lucrativos e reconhecida 
pelo Poder público 
(legalmente instituída) 

Por hora 05 horas 40 horas 
Declaração da 
Instituição, com 
assinatura e carimbo 

 

Doação de sangue Semestral 05 horas 40 horas 
Certificado e/ou 
declaração emitida 
pelo Hemosc 

 

       

Atividades 
de Prática 

Profissional 

Monitoria (voluntária ou 
não) Semestral 05 horas 40 horas 

Relatório das 
atividades 
desenvolvidas, com 
aprovação e 
assinatura do 
professor responsável 

 

Curso de idioma Modular 05 horas 40 horas 

Cerificado e/ou 
declaração da 
instituição, com 
frequência e 
nota/aprovação por 
módulo 

 

Estágio não-curricular 
realizado Semestral 10 horas 80 horas 

Relatório das 
atividades 
desenvolvidas, com 
aprovação e 
assinatura do 
responsável 

 

Instrutor em minicurso, 
oficina ou como 
palestrante 

Por hora 05 horas 40 horas 
Certificado, com 
descrição da 
atividade 

 

Curso técnico-
profissionalizante 
correlato ao curso 

Semestral 05 horas 40 horas 

Certificado de 
participação, com 
nota e frequência (se 
presencial) 

 

Cursos de 
capacitação/treinament
o em empresas, desde 
que vinculado ao curso 

Por hora 05 horas 40 horas Certificado de 
participação 

 

 
TOTAL DE HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS PELO ESTUDANTE: 

 

 

Fonte: FMP (2017). 
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2.12.1 Pesquisa e Extensão 

 
O Curso de Pedagogia desenvolve, atualmente, o projeto de extensão Semear 

ideias.. praticar sustentabilidade para atender a comunidade, articulando-se a 

pesquisa e prática pedagógica nas unidades curriculares de Estágio Interdisciplinar. 

A Lei n° 9795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental 

e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, em seu Art. 3º   prevê que, 

como parte do processo educativo mais amplo, “todos têm direito à educação 

ambiental, incumbindo: II - às instituições educativas, promover a educação 

ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem”. 

Assim, o curso de Pedagogia, em conformidade com a referida lei e, com o objetivo 

de promover e aplicar práticas educativas centradas na formação de sujeitos críticos, 

com vistas ao desenvolvimento de uma educação voltada para a sustentabilidade 

agrega, em sua Matriz Curricular, a unidade curricular Educação Socioambiental e 

Sustentabilidade cuja ementa contempla conteúdos e orientações para desenvolver 

tais reflexões e ações teórico/práticas.  

Promover uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é um 

caminho que busca equilibrar o bem-estar humano, econômico e social com as 

tradições culturais e o respeito aos recursos naturais.  Nesse contexto, a EDS 

deverá ser necessariamente ambiental e intercultural e, ambas não poderão deixar 

de serem educações para a sustentabilidade. Assim, e de forma mais global, toda a 

educação de hoje deve ser intercultural, ambiental e para a sustentabilidade.  

 

2.12.2 Semana Da Pedagogia 

 
        A semana da Pedagogia será um evento realizado anualmente, no mês de 
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novembro e visa aprofundamento das discussões teórico-práticas que embasam a 

formação dos Pedagogos e Pedagogas na Faculdade Municipal de Palhoça, por 

meio da socialização das atividades desenvolvidas no curso durante o ano. 

 

a) A Semana da Pedagogia tem como princípios organizativos: 

 

● Aprofundamento de fundamentos políticos, filosóficos e metodológicos da 

ação dos Pedagogos em diferentes contextos educacionais e, sobretudo, em 

atuação na Educação Básica. 

● O fortalecimento das relações entre o Curso de Pedagogia e a demandas de 

formação de Pedagogos/as nas redes de ensino; 

● A socialização e reflexão sobre os estágios interdisciplinares; 

● Planejamento participativo e Protagonismo discente e docente em sua 

organização; 

● Interação entre os acadêmicos e docentes das diferentes fases do curso; 

● Fomento e divulgação dos projetos de pesquisa, extensão e ensino. 

 

b) Atividades Permanentes da Semana da Pedagogia: 

 

● Seminário de Socialização de Estágios Interdisciplinares do Curso de 

Pedagogia 

● Atividades de sensibilização e reflexões articuladas ao “Dia da Consciência 

Negra” (20 de novembro). 

● Seminário de Avaliação Institucional (Avaliação do Curso). 

● Ciranda de práticas pedagógicas: ocorre anualmente no primeiro semestre 

integrado à socialização dos estágios (5ª, 6ª e 7ª fase) do curso de Pedagogia 

e da apresentação da atividade integradora em forma de vídeo documentário 

da 3ª fase.  
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2.12.5  Apoio ao discente 
 

No curso de Licenciatura em Pedagogia os acadêmicos auxiliam na 

organização dos eventos e participam de diversas palestras ao longo dos semestres. 

Um evento que ocorre todo ano é a aula Inaugural e as socializações dos Estágios 

Interdisciplinares I, II e III, bem como, a Semana da Pedagogia realizada anualmente 

e já apresentada no item anterior. 

 

2.13.5.1 Seminário de Formação Pedagógica Integrada  
 
 O Seminário de Formação Pedagógica Integrada atende as duas últimas 

fases do curso de Pedagogia anualmente, a partir de uma avaliação diagnóstica, 

afim de integralizar e retomar as unidades curriculares ofertadas durante o curso de 

Pedagogia. A oferta será distribuída em cinco módulos em horário extra turno, com 

certificação de carga horária de 20h.   

 
  
 
2.12.5.2 Orientação aos Acadêmicos (SOA) 

 

A orientação aos acadêmicos ocorre no curso de Licenciatura em Pedagogia 

quando há uma demanda por parte da coordenação, quando os acadêmicos 

procuram apoio individual ou em grupo, quando os professores necessitam de 

intervenção externa ou quando o Serviço de orientação Acadêmico/a – SOA 

necessita intervir. 

 

2.12.5.3 Política de Orientação aos Acadêmicos (SOA) 
 

O Serviço de Orientação Acadêmico/a – SOA é o principal órgão de apoio e 

assistência aos/as acadêmicos/as da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP). Que, 

tem por finalidade estabelecer melhorias na convivência universitária, planejando e 

executando ações direcionadas ao corpo discente. Em última análise, o SOA 

objetiva a aproximação da instituição de ensino aos/às seus/suas os/as estudantes 

de graduação. As ações efetuadas pelo SOA possuem caráter continuado e 
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sistêmico visam à promoção do pleno desenvolvimento dos/as acadêmicos/a e 

buscam assegurar-lhes um ensino de qualidade. O SOA também participa da 

elaboração de políticas institucionais uma vez que dialoga com os/as estudantes, 

os/as professores/as, os/as funcionários/as, as coordenações e a direção da 

instituição a respeito das relações acadêmicas. 

A Missão do SOA é apoiar o desenvolvimento educacional, pessoal, social e 

profissional dos/as acadêmicos/as da FMP durante sua permanência nos cursos 

de Graduação. 

 
a) O SOA tem como objetivos específicos: 

 
● Desenvolver ações de apoio didático-pedagógico aos/as acadêmicos/as; 

● Acolher e orientar os/as estudantes de graduação, de forma individual ou em 

grupo, em suas dúvidas e questões acadêmicas e pessoais; 

● Promover reflexões sobre os direitos e deveres dos/as graduandos/as no 

contexto universitário; 

● Promover a inclusão dos/as alunos/as com deficiência em todos os cursos de 

Graduação da FMP, bem como nas atividades de Extensão Universitária; 

● Desenvolver ações de acessibilidade junto à comunidade acadêmica na FMP; 

● Identificar obstáculos na estrutura e funcionamento institucional que impeçam o 

pleno desenvolvimento educacional dos/as graduandos/as, tomando 

providências e/ou propondo melhorias no processo de ensino-aprendizagem; 

● Realizar o acompanhamento dos casos para avaliação, providências e 

informação às respectivas instâncias; 

● Colaborar com as coordenações de curso, realizando ações que promovam a 

integração do/as aluno/as à comunidade escolar e contribuam para o seu 

sucesso educacional; 

● Apoiar professores e funcionários na construção de seus papéis de educadores;  

● Fornecer orientações aos/as graduandos/as em processo de formatura sobre o 

início da vida profissional e a possível continuação dos estudos na pós-

graduação. 

O/A profissional responsável pelo SOA deve dispor de carga horária para o 

atendimento presencial à comunidade acadêmica nos principais períodos em que 



 

214 
 

os/as acadêmicos/as frequentam a instituição (matutino e noturno). 

Outro tipo de contato (e-mail ou telefone) é oferecido para os atendimentos 

não presenciais. A proposta de atuação do SOA está pautada no diálogo para a 

promoção do desenvolvimento   integral   do/a   universitário/a, atendendo-o/a   em   

suas   necessidades específicas. 

Desta forma, faz parte do escopo de ações do SOA informar eventuais 

transtornos institucionais ou relacionados aos/às estudantes aos órgãos 

competentes, solicitando providências   e/ou   propondo   melhorias   no   processo   

de   ensino-aprendizagem.  Cada atendimento realizado gera um protocolo.  Neste 

documento estão descritos o motivo do atendimento e os encaminhamentos que 

serão realizados. 

b) O/A demandante pode optar por: 
 

1. A autorizar a publicação de seu nome e do teor do atendimento; 
 

2. Não autorizar a publicação de seu nome e do teor do atendimento; 
 

3. Não autorizar a publicação de seu nome e autorizar a publicação do teor do 

atendimento. O documento pode ou não ser assinado pelos/as 

acadêmicos/as, caso ele/a opte pela não autorização da publicação de seu 

nome não será solicitada a sua assinatura. 

Os protocolos de atendimento são mantidos em armário fechado na sala do 

SOA e os assuntos são tratados com o sigilo necessário a cada caso, somente 

cabendo o conhecimento das questões abordadas aos órgãos competentes. 

Atualmente, a Professora Dra. Maria Fernanda Diogo é a profissional 

responsável pelo SOA. A professora é mestre e Doutora em Psicologia, possui 

onze anos de experiência no magistério superior e trabalha na FMP há cinco anos, 

além de ter atuado/atuar em outras instituições de ensino.  O acesso ao seu 

Currículo Lattes pode ser efetuado pelo site: 

<http://lattes.cnpq.br/0834734927205857>.  

 

● Os horários de atendimento presencial são:  

● Período matutino – toda quarta feira, das 7h45min às 11h30min;  

● Período noturno – toda quarta feira, das 18h30min às 22h00min.  
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● O contato com a professora também pode ser efetivado pelo e-mail 

mafediogo@gmail.com ou pelo Whatsapp (48) 9612-4152. 

 

2.12.4 Nivelamento 
 
 

Nivelamento é o termo adotado pelo MEC para identificar as ações de revisão 

dos conteúdos do ensino médio, ou de instrumentação, que a IES oferece aos 

alunos ingressantes para lhes possibilitar um bom desempenho nas disciplinas do 

curso.  

Os cursos de Graduação da FMP trabalham com Oficinas de Aprendizagem, 

para atender a demanda levantada pelo SOA e as encaminhadas ao SOA pelas 

coordenações de curso. 

A demanda apontada no curso de Pedagogia é pela Leitura e Produção 

Textual. Os cursos de nivelamento serão ofertados aos alunos, desde a primeira 

fase e as aulas serão realizadas aos sábados, cuja ementa possibilita: “Tipos de 

Linguagem. Leitura de diversos gêneros textuais. Leitura e produção textual. 

Gêneros discursivos com organização composicional, estilo e tema compatíveis com 

o gênero. Coesão e coerência textuais. Produção textual e reconhecimento de 

gêneros com linha de formação em produção de textos acadêmicos”, com a carga 

horária média de 33 horas, vinculado à extensão. 

 

2.12.5 Política de acompanhamento de Egressos 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) pode acompanhar a evolução 

acadêmica e profissional de seus egressos por meio de pesquisas realizadas pelo 

Curso de ADM que geram informações sobre emprego e renda dos ex-alunos, 

condições enfrentadas no mercado de trabalho, as novas aspirações e projetos 

acadêmicos, bem como a percepção de qualidade sobre a formação recebida pela 

Instituição. 

O Programa de Auto avaliação Institucional é elaborado pela Comissão 

Própria de Avaliação e tem por objetivo verificar pontos críticos dos vários e 
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diferentes aspectos que tencionam e instigam a revisão e atualização das ações e 

políticas da comunidade acadêmica, de acordo com o processo democrático 

avaliativo continuado. Pode fazer uso deste instrumento, junto as pessoas. 

Periodicamente, também é realizado contato por meio eletrônico, com os egressos, 

sensibilizando-os sobre a importância da participação da referida avaliação. 

Contudo, esta participação ainda é muito tímida. 

Os dados permitem a análise do valor agregado no processo educacional da 

Instituição, gerando informações para o planejamento de ações que aprimorem os 

cursos da instituição. 

A IES, também, adota estratégias para manter o egresso em contato com a 

Instituição, viabilizando a participação em atividades científicas, culturais e de 

ensino e em cursos que oferece. 

 

 
 
2.13 AÇÕES DECORRENTES DAS AVALIAÇÕES DO CURSO 
 
 
 

2.13.1 Avaliação Institucional 
 

 
De acordo com a Lei 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES, cada instituição de ensino superior, 

pública ou privada, deve constituir a Comissão Própria de Avaliação – CPA. Suas 

atribuições contemplam a condução dos processos de avaliação interna da 

instituição, da sistematização e da prestação das informações, por meio de 

relatórios, à comunidade acadêmica – corpo docente, discente e técnico-

administrativo - e à sociedade civil organizada. A CPA foi instituída pelo SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-, e seu objetivo é o de 

assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, 

dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes.  

Desta forma, a CPA da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP utiliza-se de 

instrumentos de avaliação desenvolvidos pelos membros que a compõem, 
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aplicando-os ao corpo discente, docente e técnico-administrativo. (...) O objetivo 

central das avaliações periódicas é melhorar a qualidade da formação, da produção 

do conhecimento e da extensão, ou seja, aperfeiçoar os serviços educacionais 

prestados pela instituição.  

O objetivo da autoavaliação da FMP é subsidiar a elaboração de políticas 

para as diversas atividades da Faculdade, de modo a aumentar a efetividade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e gestão universitária, assim como 

prestar contas à sociedade das ações e dos resultados alcançados pela Faculdade, 

resultando em um Instrumento de Gestão Acadêmica. Para isso, é preciso auscultar 

a comunidade universitária, por meio de seus estudantes, professores, servidores 

técnico-administrativos e gestores, uma vez que, conhecendo-se com mais 

profundidade, a FMP, terá também melhores condições de realizar sua missão de 

gerar conhecimentos e formar profissionais críticos, capazes de transformar a 

sociedade. Portanto, a Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e está relacionada: 

● à melhoria da qualidade da educação superior; 

● à orientação da expansão de sua oferta; 

● ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica 

e social; 

● ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 

pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

 

A verificação de pontos críticos dos vários e diferentes aspectos que 

tensionam e instigam a revisão e atualização das ações e políticas da comunidade 

acadêmica, de acordo com o processo democrático avaliativo continuado são 

norteadoras para que [...] a inovação, o comprometimento e responsabilidade social 

sejam mecanismos que viabilizam e consolidam a qualidade de ensino, como ações 

direcionadas à extensão, atividades complementares e pesquisas atreladas às áreas 

de concentração, envolvendo a articulação entre as mais diversas áreas do saber, 
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tendo em vista a interdisciplinaridade como filosofia pedagógica que perfila todo o 

desenvolvimento do acadêmico. Portanto, conhecer o futuro é impossível, mas 

planejar e prever possíveis cenários, favoráveis ou não, é fundamental para a 

sobrevivência de um projeto, antecipando ações, minimizando riscos e amenizando 

as dificuldades. 

Foram implementados projetos específicos para avaliação dos egressos de 

todos os cursos da Faculdade Municipal de Palhoça, no intuito de se obter 

informações sobre o curso concluído e o desempenho da atividade profissional. 

O Curso de Pedagogia da FMP e as condições de seu funcionamento são 

semestralmente avaliados, de acordo com o Programa de Avaliação Institucional, 

que atende aos princípios do SINAES e está descrito em documento específico. 

Pelos instrumentos aplicados no Programa de Avaliação Institucional, são obtidos 

dados fornecidos pelos alunos sobre a satisfação com o curso, desempenho dos 

professores e coordenadores, programas institucionais, infraestrutura e condições de 

oferta dos serviços prestados aos alunos. Os docentes avaliam as turmas nas quais 

ministram aulas.  

No curso de Pedagogia a devolutiva das avaliações institucionais é realizada 

por meio de conversas entre coordenação de curso e os professores e, quando 

necessário, juntamente com a direção acadêmica da FMP.  

 

 

2.13.2 Avaliação externa do curso 

 

Os resultados obtidos pelo curso nas avaliações externas: desempenho dos 

alunos no ENADE e as avaliações de reconhecimento, e de renovação de 

reconhecimento do curso, quando é o caso, são analisados e subsidiam o 

planejamento estratégico da instituição, o trabalho pedagógico 

institucional/formações e na tomada de decisões para ratificar o que vem sendo 

realizado, ou para propor reformulações acordadas pelo colegiado do curso e 

aprovadas pelas instâncias superiores. 
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2.13.3 Atividades de Tutoria EaD 
 
 

Na Faculdade Municipal de Palhoça, a atividade de tutoria Ead é responsável 

pelo desenvolvimento e criação de modelos de atividades que serão disponibilizadas 

por meio de turma criada na plataforma GOOGLE FOR EDUCATION. A partir do 

aplicativo Classroom, o professor terá acesso a uma biblioteca de atividades e 

escolherá dentro de sua necessidade a que melhor se adapte. 

O tutor terá acesso a cada disciplina do curso, visando o acompanhamento 

das atividades dos professores e a interação dos acadêmicos com a ferramenta. O 

tutor disponibilizará dois períodos, sendo um matutino e outro noturno para 

atendimento ao acadêmico e professor, colaborando e sanando dúvidas a respeito 

do aplicativo Classroom. 

No início de semestre, caberá ao tutor a realização de duas reuniões distintas 

com os acadêmicos e professores explicando os procedimentos e o funcionamento 

da EaD dentro dos 20% preconizado pelo MEC. 

 
 
 
 
2.14 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

A Faculdade Municipal de Palhoça utiliza o recurso da Tecnologia da 

informação e comunicação (TIC), a partir de ações desenvolvidas por meio da 

plataforma Google Apps for Education. 

 

 

2.14.1 Plataforma Google for Education 
 

Projeto de Transformação Digital da FMP utiliza a plataforma google apps for 

Education, como meio de ampliação do desenvolvimento dos acadêmicos, docentes 

e equipe administrativa. 

A adoção da plataforma unificada passa a criar uma representação social mais 

forte da IES, a partir do uso do domínio fmpsc.edu.br.   O relacionamento com o 
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mundo externo à IES será muito mais valorizado possibilitando a ampliação e 

credibilidade sobre a instituição com a integração da marca Google e demais ações 

de transformação digital. 

A partir da Normativa FMP nº 013/2016 fica estabelecido o e-mail institucional 

fmpsc.edu.br, como ferramenta de comunicação oficial entre a FMP e a 

comunidade acadêmica.  

Para a utilização da plataforma Classroom se fez necessária a capacitação do 

corpo docente e administrativo e dos acadêmicos, permitindo-os adotar tecnologias 

digitais em nuvem (Cloud Computing). Além. Do desenvolvimento de ações para 

melhoria da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação da FMP. 

 Benefícios da utilização da Plataforma Google for Education para a FMP: 

● Integrar Instituição, docentes e alunos em plataforma única; 

● Organização com e-mail, agenda, drive e outras ferramentas; 

● Maior produtividade na Gestão da FMP e nas salas de aula; 

● Um sólido passo da FMP rumo a cultura digital; 

● Prover soluções eficientes aos alunos; 

● Tecnologia educacional para aumentar qualidade de ensino; 

● Espaço ilimitado para armazenar e organizar os arquivos; 

● Totalmente gratuito como iniciativa mundial do Google. 

 

2.14.2 Projeto ClipCampusFMP 
 
 

 Será implementado em 2017/1 e a partir da Resolução CONFAP 002/2016, 

fica a mesma aprovada como um dos meios de comunicação institucional entre as 

áreas, docentes e acadêmicos da FMP. 

 

2.14.3 Avaliação de Aprendizagem 
 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que 

possibilita diagnosticar lacunas a ser superado, aferir os resultados alcançados, 

considerando as competências a serem constituídas e identificar mudanças de 

percurso eventualmente necessárias. 
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O instrumento avaliativo tem o objetivo de detectar situações merecedoras de 

análise mais acurada e a solução mais ajustada para cada situação. Outra função é 

a de auxiliar os acadêmicos a identificarem melhor as suas necessidades de 

formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de 

investimento no próprio desenvolvimento. 

O que se pretende avaliar não é só o conhecimento adquirido, mas a 

capacidade de acioná-lo e de buscar outros para realizar o que é proposto. Avaliar 

as competências dos futuros profissionais é verificar não apenas se adquiriram os 

conhecimentos necessários, mas também se, quanto e como fazem uso deles para 

resolver situações-problema (reais ou simuladas) relacionadas, de alguma forma, 

com o exercício da profissão. 

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da Faculdade 

Municipal de Palhoça - FMP, envolvendo normas sobre a verificação do rendimento 

escolar. 

De acordo com o Regimento Interno, a aprovação escolar do acadêmico na 

FMP compreende a frequência e a eficiência nos estudos. A avaliação do 

desempenho por meio de no mínimo três (3) avaliações, sendo que destas, 02 

(duas) devem ser individuais e escritas, valendo 60% da média semestral. 

 

Cálculo da Avaliação: 
 

Média Semestral  (MS) = (A1x2) + (A2x2) + A3 =   ≥7,0 

                                                          5 

 As avaliações do desempenho do aluno são elaboradas e realizadas por 

disciplina, sobre a qual incide a verificação da frequência e o aproveitamento das 

atividades e dos conteúdos ministrados. Quaisquer que sejam os resultados obtidos 

são considerados reprovados na disciplina os alunos que não obtiveram frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas, no Estágio Supervisionado a 

frequência de 100% (cem por cento) e não obtiver média de aproveitamento no 

período igual ou superior a 7 (sete). 

 A Instituição pode oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em 
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horários especiais, com metodologia adequada para os discentes em dependência 

ou adaptação, ou para discentes reprovados, como forma de recuperação, em 

períodos especiais e na forma que se compatibilizem com as suas atividades 

regulares. 

Os discentes reprovados em 05 (cinco) ou mais disciplinas, de uma mesma 

série ou de séries distintas, devem cursá-las no horário regular de aulas, nas turmas 

já constituídas, sendo-lhes vetado cursar disciplinas no RDR. Entretanto, se não 

houver oferta de disciplinas no horário regular de aulas no mesmo semestre letivo, 

podem cursar as disciplinas da série subsequente em regime de Plano de Estudos e, 

na sequência, devem cursar as disciplinas da série em que estão reprovados. 

 As disciplinas que os alunos reprovarem somente poderão ser realizados na 

IES, quando as disciplinas reprovadas não forem mais ofertadas no currículo pleno 

em vigor, e para as quais não exista equivalência, podem cursá-la em outra 

instituição.  

É dado tratamento excepcional para discentes amparados por legislação 

específica ou gestação, sendo-lhes atribuídos nesses casos, mediante requerimento 

com documentação comprobatória, como compensação das ausências às aulas, 

exercícios domiciliares supervisionados ou plano especial de estudos, com 

acompanhamento docente, segundo normas específicas estabelecidas nos 

processos de compensação de ausência às aulas e abono de faltas.                                                             

 
2.15 NÚMERO DE VAGAS 
 

No Curso de graduação em Pedagogia é realizado 1 vestibular por ano, 

disponibilizando 100 vagas anuais, sendo 50 para o primeiro semestre e 50 para o 

segundo semestre. 

No ano de 2017 o número de matriculados ampliou devido ao edital 

003/2017/FMP para seleção de acadêmicos para as vagas remanescentes por meio 

de transferências e retorno de graduados. 
 

Tabela 27: discentes concluintes por ano 

ANO CONCLUINTES 
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2013/1 28 
2013/2 24 
2014/1 14 
2014/2 07 
2015/1 24 
2015/2 22 
2016/1 23 
2016/2 32 
2017/1 - 

 
Fonte: FMP (2016). 
 

3 CORPO DOCENTE 

  

 O corpo docente do Curso de Pedagogia é constituído pelos integrantes da 

carreira do magistério superior e pelos professores Colaboradores e Visitantes. 

O professor colaborador pode ser contratado por período determinado, para 

atender a necessidades eventuais dos Cursos. O professor visitante pode ser 

convidado para atender a programas específicos do ensino, pesquisa e extensão, 

devendo a escolha recair em pessoa com titulação equivalente ao grau de doutor. 

O provimento e exercício do corpo docente são regulados pelo Estatuto e 

Regimento Geral da FMP. 

A carreira do magistério superior é composta por 02 (duas) categorias 

funcionais, designadas como Professor Efetivo e Professor Colaborador, Admitido 

em Caráter Temporário (ACT).  

O ingresso do Professor Efetivo na carreira do magistério superior na FMP 

faz-se mediante Concurso Público de Provas e Títulos, de acordo com o 

regulamento próprio. No segundo primeiro semestre de 2017, o quadro de docente 

constitui-se do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 28: Corpo docente do curso de Pedagogia

PROFESSOR 

Altino José Martins 
Filho 

Graduação 
Pedagogia

Mestrado em 
Educação

Doutorado em 
Educação

Ana Claudia Taú Graduação em 
Ciências Sociais 

Mestrado em 
Multimeios

Cris Regina 
Gambeta Junckes 

Graduação em 
Pedagogia

Mestrado em 
Educação

Daniela Viviane  Graduada em 
Ciências Biológicas

Mestre em Biologia

Débora Regina Graduada em Letras 

 

Corpo docente do curso de Pedagogia 

TITULAÇÃO DISCIPLINAS 
NO CURSO 

Graduação 
Pedagogia 

Mestrado em 
Educação 

Doutorado em 
Educação 

- Estágio 
Interdisciplinar I - 
Educação Infantil 
Pesquisa e Prática 
– Educação 
Infantil 

Graduação em 
Ciências Sociais  

Mestrado em 
Multimeios 

- Ciências Sociais 
e Educação II  
- Educação e 
Juventude 
- Projeto de TCC 

Graduação em 
Pedagogia 

Mestrado em 
Educação 

- Estágio 
Interdisciplinar II –
Anos Iniciais 
- Organização 
Escolar 

Graduada em 
Ciências Biológicas 

Mestre em Biologia 

- Metodologia do 
Ensino de 
Ciências 
- Organização 
sócio-ambiental  

Graduada em Letras - Estágio 
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TEMPO DE 
PERMANÊNCIA 

NA FMP 

 
Pesquisa e Prática 

2 anos 

Ciências Sociais 1 ano 

– 
2 anos 

1 ano 

3 anos  
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Ouriques – Francês e 
Português 

- Mestre em 
Literatura 

 

Interdisciplinar III – 
EJA/Gestão  

-Pesquisa e 
Prática – 
EJA/Gestão 

Denis Liberato 
Delfino 

Graduação em 
Matemática 

Especialização em 
gestão escolar 
Especialização em 
Metodologia do 
ensino 
Interdisciplinar 
Mestrado em 
Educação 

- Estágio 
Interdisciplinar III – 
EJA/Gestão  

- Educação de 
Jovens e Adultos 

5 anos 

Edivane Lucia 
Verardi Martins 

Graduação em 
Pedagogia 

Especialização em 
Pré-escola e séries 
iniciais  

- Planejamento 
Educacional 

- Gestão 
Educaional 

1 ano 

Gisele Gonçalves Graduação em 
Pedagogia 

Mestrado em 
Educação 

- Estágio 
Interdisciplinar II – 
Anos Iniciais 

- Pesquisa e 
Prática 
Pedagógica – 
Anos Iniciais 

- Educação Infantil 

1 ano 

Gregori Michel 
Czizeweski 

Graduação em 
História 

Mestrado Historia  

Doutorado Historia 

-Filosofia 

-Filosofia da 
Educação 

-Metodologia 
Científica 

1 ano 
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Horácio Dutra Mello Graduação 
Pedagogia 

Mestrado em 
Educação 

- Currículo 

- Didática I 

- Avaliação 
-Tecnologias, 
mídias e 
conhecimento 

8 anos 

Ivanir Maciel Graduação em 
Pedagogia 

Especialização em 
alfabetização 

Mestrado em 
Psicologia 

 

- Pedagogia e 
Infância 

- Coordenação de 
curso 

3 anos 

Jackson Alexandro 
Peres 

  

Licenciatura e 
bacharelado em 
História  

Mestrado em História  

- História da 
Educação I  

- Conteúdo e Met. 
de Geografia  

- Conteúdo e Met. 
de História  

6 anos 

Jaime Bezerra do 
Monte 

Graduação 
Psicologia 

Doutorado em 
Psicologia 

- Psicologia 
- Aprendizagem e 
Desenvolvimento 
-Psicologia da 
Educalçao 

11 anos 

Jair Joaquim 
Pereira 

Graduação Letras 
Português 

Mestrado Ciências 
da Linguagem 
 

- Alfabetização e 
Letramento II 
- Letramento e 
Infância 

6 anos 

João Raphael 
Coutinho Bertoncelli 

Graduação Letras 
Português/ Libras 

Especialização em 
Educação de Surdos 

 

- Libras 1 ano  

Juliane Di Paula 
Queiroz Odinino  

Graduação Ciências 
Sociais 

- Ciências Sociais 
e Educação II 
- Multiculturalismo, 
Sexualidade e 

3 anos 
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Mestrado Sociologia  

Doutorado Ciências 
Humanas 

Gênero 

Lucia C. Marques 
de Miranda Moreira 

Graduação Letras 
Mestrado Letras 
Doutorado Letras 
 

Estágio 
Interdisciplinar III – 
EJA/Gestão 
 
 

6 anos 

Lisiani Fabris  Graduação 
Fisioterapia e 
Pedagogia 
Mestrado em 
Educação 
 

-Educação 
Especial e 
Inclusão 

4 anos 

Luzinete Carpin 
Niedzielnk 

Licenciatura Letras 
Português 

Mestrado em 
Linguística 

Doutorado em 
Linguística 

- 

 

11 anos 

Maria Fernanda 
Diogo  

Graduação em 
Psicologia 

Mestrado em 
Psicologia 

Doutorado em 
Psicologia  

- Psicologia da 
Educação.  

- Aprendizagem e 
Desenvolvimento. 
  

 

6 anos 

Mirian Adriano 
Branco 

Graduação em 
História 

Mestrado em História 

Doutorado em 
História Social 

- História da 
Educação II  

3 anos 

Najla Elisangela dos 
Santos 

Graduação em 
Pedagogia 

Mestre em Educação 
Musical 

- Arte Educação 

- Educação 
Musical 

5 anos 
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Odimar Lorenset Graduação em 
Geografia e 
Pedagogia 

Mestrado em 
Educação 

- Estágio 
Interdisciplinar I – -  
Educação Infantil 

-  Políticas 
Públicas 

- Educação 
Especial e 
Inclusão 

 

4 anos 

Perci de Freitas Graduação em 
Pedagogia 

Mestre em 
Engenharia da 
Produção 

Doutor em 
Engenharia da 
Produção 

- Educação 
Especial 

8 anos 

Vera Regina Lúcio 

  

Graduação em 
Educação Física 

Graduação em 
Pedagogia 

Mestrado em 
Educação 

 -Didática II  

 

6 anos 

 
Fonte: FMP (2017) 

 

A Carga Horária dos docentes do Curso de Pedagogia poderá ser:   

 

I - 40 (quarenta) horas semanais;  

II - 32 (trinta e duas) horas semanais; 

III - 24 (vinte e quatro) horas semanais;  

IV - 16 (dezesseis) horas semanais;  

V - 10 (dez) horas semanais. 
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Tabela 29: Experiência profissional do corpo docente 

Nº 

Nome 
do 

Docen
te 

Titul
ação 

Regim
e de 

trabal
ho 

Temp
o de 

víncul
o 

ininter
rupto 

do 
docen
te com 

a 
institu
ição 

Temp
o exp. 
profis
sional 
menos 

Ed 
Superi

or 

Te
mp
o 

exp
. 

Ed. 
Su
per
ior 

Produção científica, 
cultural, artística ou 

tecnológica (desde 2014) 

01 

Altino 
José 

Martin
s Filho 

Dou
tor Parcial  1 ano e 

7 meses 25 anos 
3 

anos 

4 publicações - livros 

6publicações- Capítulos de 
livros 

4publicações- artigos em 
revistas 

02 
Ana 

Cláudi
a Taú 

Mes
tre Parcial 7 meses 15 anos 13 

anos 

1 publicação – capítulo de livro 

2 publicações – publicação 
técnica 
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03 

Cris  
Regin

a 
Gamb

eta 
Junck

es 

Mes
tre Parcial 2 anos 14 anos 23 

anos 

1 publicação – artigo 

5 publicações – artigo em 
anais 

6 apresentações de trabalho 

04 
Daniel

a 
VIviani 

Mes
tre Parcial 1 ano 7 anos 10 

anos 1 publicação – capítulo de livro 

05 
Débora 
Regina 

Ouriques 

Mes
tre Parcial 2 anos 4 anos 7 

anos 
2 publicações – apresentação 

de trabalho 

06 
Denis 

Liberato 
Delfino 

Esp
ecia
lista 

Parcial 2 anos 11 anos 6 
anos 

5 publicações – 5 publicações 
técnicas 

07 

Ediva
ne 

Lúcia 
Verar

di 
Dutra 

Esp
ecia
lista 

Parcial 1 ano 16 anos 20 
anos - 

08 

Grégo
ri 

Michel 
Czize
weski 

Dou
tor Parcial 9 meses - 10 

anos 

3 Publicações – Capítulo de 
Livro 

3 publicações artigo 

1 Apresentação de trabalho 

09 

Horáci
o 

Dutra 
Melo 

Mes
tre Parcial 7 anos 31 anos 18 

anos 

2 publicações – artigo 

2 publicações –trabalhos em 
anais 

3 publicações – produção 
técnica 

 

10 

 

Gisele 
Gonça

lves 

Mest
re Integral 1 ano - 4 

anos 

1 publicação – capítulo de livro 

4 publicações –trabalhos em 
anais 

4 publicações –resumos em 
anais 

2 publicações – publicação 
técnica 
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11 Ivanir 
Maciel  

Mest
re Integral 4 anos 30 anos 4 

anos 

1 Apresentação de banner 

2 produções técnicas 

5 publicações técnicas 

1 publicação – resumo 
expandido 

12 

Jacks
on 

Alexs
andro 
Peres 

Mest
re Integral 6 anos 2 anos 12 

anos 

3 publicações – artigo 

1 publicações – livro 

2 publicações – capítulo de 
livro 

1 publicação técnica 

13 

Jaime 
Bezerr
a do 

Monte 

Dout
or Parcial 10 anos - 14 

anos - 

14 

Jair 
Joaqui

m 
Pereir

a 

Mest
re Parcial 8 anos 17 anos 8 

anos 

6 publicações – artigo 

2 publicações - Apresentação 
de trabalho 

15 

Julian
e di 

Paula 
Queir

oz 
Odinin

o  

Dout
ora Integral 7 anos 3 anos 20 

anos 

5 publicações – artigo 

1 publicação – livro 

2 publicações – capítulo de 
livro 

1 publicação técnica 

16 

Lúcia 
Correi

a 
Marqu
es de 
Miran

da 
Moreir

a 

Dout
ora Parcial  

5 anos 
e 8 

meses 
25 anos 23 

anos 3 produções técnicas 
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17 

Luzine
te 

Carpin 
Niedzi
elnk 

Dout
ora Integral 10 anos 15 anos 20 

anos 
3 publicações – artigo 

 

18 

Maria 
Ferna
nda 

Diogo 

Dout
ora Integral 6 anos 

e 1 mês 18 anos 15 
anos 

6 publicações – artigo 

1  publicação técnica 

 

19 

Mirian 
Adrian

a 
Branc

o 

Dout
ora Integral 2 anos 

e 1 mês 25 anos 15 
anos 

2 apresentações de trabalho 

1  publicação técnica 

20 

Najla 
Elisan
gêla 
dos 

Santo
s 

Mest
re  Integral 5 anos 9 anos 22 

anos 1 publicação - artigo 

21 

Odima
r 

Loren
seti 

Mest
re Parcial 

3 anos 
e 7 

meses 
8 anos 16 

anos 

2 publicações – artigo 

2 publicações – produção 
técnica 

 

22 

Perci 
de 

Freita
s 

Dout
or Integral 8 anos 3 anos 20 

anos - 

23 

Range
l de 

Oliveir
a 

Medei
ros 

Dout
or Parcial 

6 anos 
e 8 

meses 
20 anos 15 

anos 

1 publicação – artigo 

2 publicações – capítulo de 
livro 

1 publicação – apresentação 
de trabalho 
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24 

Tatian
a Lee 
Marqu

es 

Mest
re Parcial 1 ano 5 anos 19 

anos 
3 publicações – artigo 

 

25 

Vera 
Regin

a 
Lúcio 

Mest
re Integral 7 anos 16 anos 15 

anos 3 publicações técnicas 

   Fonte: FMP (2016). 

 

Os professores efetivos da FMP são contratados pela Prefeitura Municipal 

de Palhoça, mediante Concurso Público de Provas e Títulos. Os professores 

admitidos em caráter temporário (substituto/ACT’s) são contratados por meio de 

processo seletivo. As admissões temporárias poderão ser prorrogadas desde 

que o prazo total de contratação não exceda dois anos. 

Os professores aprovados em concurso público são estatutários, 

enquanto os contratados por tempo determinado estão sujeitos ao regime 

celetista, observando os critérios e normas do Regimento e do Estatuto da 

Faculdade Municipal de Palhoça - FMP. 

O Corpo Docente da FMP se distribui entre as seguintes classes da 

carreira de magistério: Professor Doutor; Professor Mestre; Professor 

Especialista. Será concedida a devida e imediata progressão nas carreiras do 

magistério superior da FMP ao docente que obtiver ou convalidar o título de 

mestre ou doutor em instituição de ensino reconhecida pelos órgãos oficiais 

competentes e apresentá-lo ao setor de RH da Secretaria de Administração da 

Prefeitura Municipal de Palhoça. 

 

3.1 PERCENTUAL DOCENTES POR TITULAÇÃO 
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Tabela 30: Percentual docentes por titulação 

PERCENTUAL DOCENTES POR TITULAÇÃO 

Especialistas Mestres Doutores Total 

12,00% 52% 36% 100% 

Fonte: FMP (2017). 
  

 

 

 

3.2 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 
 

 

Tabela 31: Regime de Trabalho do corpo docente 

REGIME DE TRABALHO DOCENTES 

Tempo Integral Tempo parcial 

 

40% 

 

60% 

 

Fonte: FMP (2017). 
 

 

3.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – PERCENTUAL 
 

 

Tabela 32: Experiência profissional – Percentual 

PERCENTUAL DE DOCENTES COM MAIS DE 3 ANOS  DE EXPERIENCIA 
PROFISSIONAL MENOS MAGISTERIO SUPERIOR 

Total Percentual 

25 96% 
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Fonte: FMP (2017). 
 

3.4 EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE 
 

Tabela 33: Experiência de magistério superior do corpo docente 

PERCENTUAL DE DOCENTES COM MAIS DE 3 ANOS DE EXPERIENCIA 
NO MAGISTERIO 

Total Percentual 

25 100% 

Fonte: FMP (2017). 
 

 

 

 

 

3.4.1 Formação acadêmica e profissional 
 

Os docentes que formam o quadro pedagógico do curso possuem na sua 

maioria pós-graduação em nível stricto sensu, por ser esta uma das propostas de 

qualidade na prestação dos serviços de educação.  

  No quadro geral do corpo docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

todos possuem titulação, experiência profissional e/ou acadêmica e docente no 

contexto do conhecimento trabalhado na disciplina. 

 
 
Tabela 34: Quadro geral de titulação do corpo docente 

 
 

TITULAÇAO 
 

 
QUANTIDADE 

 
% 
 

 
 

 Doutorado 
9 

36% 
 

 

 Mestrado 
13 

52% 
 

 

 Especialista 
3 

12% 
 

 

 
Total de Docentes 
do curso 

25 
100% 

 
 



 

236 
 

 
   

Fonte: FMP (2017). 
 
 

3.5 COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

O constituição do colegiado do curso segue o Regimento da FMP, Art 28 e é 

composto pela Coordenador do Curso, seu Presidente; os professores responsáveis 

pelas disciplinas do curso; 1 (um) representante do corpo discente, eleito pelos 

estudantes do curso, através de eleições diretas, para um mandato de 1 (ano) ano, 

permitida uma recondução; 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo, 

eleito pelos servidores técnico-administrativos do curso, através de eleições diretas, 

para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

 Atualmente o Colegiado do curso de Licenciatura em Pedagogia é composto 

pela Professora e Coordenadora MSc. Ivanir Maciel, os professores do curso, pelo 

representante do corpo discente Tatiane Kirchner e a representante do corpo 

técnico-administrativo Janaina Sena. As reuniões ocorrem uma vez ao semestre e 

tem a função de deliberar e dar encaminhamentos do curso. 

 

 

3.6 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICO 
 
 

A Faculdade Municipal de Palhoça possui uma revista intitulada Vias 

Reflexivas, onde são publicados anualmente artigos de todos os cursos.  

A Revista Vias Reflexivas é um Projeto de Extensão da FMP, que já se 

solidificou como um espaço de caráter teórico e prático, suscitando reflexões. 

Publica artigos, resenhas e entrevistas que versam a respeito de temáticas diversas 

e correntes teóricas diversificadas, como psicologia, administração, pedagogia, 

análise do discurso, turismo e outros mais. 

A Revista Vias Reflexivas, atualmente, é uma publicação eletrônica, com 

periodicidade anual da Faculdade Municipal de Palhoça. Publica, em fluxo contínuo, 

artigos, resenhas e entrevistas de áreas diversas. O número 1 foi publicado em meio 

impresso, em agosto de 2008 sob o ISSN 1983-5515 e, a partir do número 2, a 
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publicação do periódico passou a ser on-line, sob o ISSN 2176-641X, sendo que 

este número foi publicado em agosto de 2009, o seguinte, o número 3 em junho de 

2012 e o próximo, o número 4 em agosto de 2013, o número 5 em outubro de 2014 

e o número 6 em outubro de 2015. 

Os textos podem ser produzidos por pesquisadores/docentes da FMP, assim 

como por professores (mestres e/ou doutores) juntamente com discentes e por 

docentes (mestres e/ou doutores) de outras Instituições de ensino e/ou pesquisa, 

visando a estreitar os laços entre a extensão, a pesquisa e o ensino.  Estes textos 

são avaliados anonimamente por dois pareceristas do Conselho Editorial. Apenas os 

trabalhos aprovados pelos dois pareceristas serão encaminhados para publicação, 

desde que as modificações sugeridas, se houver, forem atendidas pelo(s) autor(es), 

além de a revisão ser de responsabilidade do autor ou autores dos textos. 

 

 

 

 

 

3.6.1Coral da Maturidade 
 

 

A atividade de prática coral compreende diferentes possibilidades de 

vivências musicais. Pode-se através do repertório executado pelo grupo conhecer 

diferentes culturas, desenvolver habilidades vocais, expressar-se emocional, 

integrar-se, enfim. Dessa forma, através do uso da música, o coral pode exercer 

diferentes funções. Entre elas se destaca a função educacional, de integração, 

continuidade e estabilidade da cultura e validação das instituições. Sendo assim, 

esta atividade justifica-se pelo fato de, além de proporcionar estas funções, é uma 

forma de favorecer à comunidade (acadêmica e externa) o acesso à música 

gratuitamente. Tem como objetivo geral: proporcionar experiências musicais através 

da Prática Coral integrando a comunidade, gratuitamente e objetivos específicos: 

desenvolver habilidades vocais e musicais; integrar a comunidade acadêmica e 

externa; ampliar o conhecimento de repertório; representar esta instituição em 
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diferentes eventos dentro e fora da universidade. 

Parte-se do pressuposto que todo ser humano pode desenvolver habilidades 

em diferentes tipos de aprendizado, apresento o projeto Prática Coral. Este projeto 

visa atender qualquer pessoa interessada pela arte de cantar em coral. Serão 

desenvolvidas diferentes atividades que visem o desenvolvimento educacional e 

musical dos participantes para que possam se expressar musicalmente. Estas 

atividades fundamentam-se no desenvolvimento musical acessível a todos, 

superando o mito “dom” para cantar. Serão abordadas diferentes possibilidades 

vocais para o canto e a fala, através da conscientização do corpo como instrumento 

musical. Como principais conteúdos serão estudados elementos para o uso da voz: 

postura, preparação corporal, respiração, emissão do som, ressonância, articulação, 

dinâmica, interpretação e higiene vocal. A atividade será oferecida duas vezes por 

semana com duração de aproximadamente uma hora e quinze minutos por encontro. 

Nestes encontros serão abordados os conteúdos através de exposição teórico-

prática, utilizando como recursos um teclado (sob responsabilidade da regente), 

caixa de som, partituras, textos complementares, etc...A escolha do repertório será 

pautada na diversidade de estímulos musicais, principalmente músicas brasileiras, 

bem como a adaptação para participação em eventos, festividades, encontros de 

corais, etc. De acordo com Loureiro (2003) “Qualquer pessoa pode aprender música 

e se expressar por meio dela, desde que sejam oferecidas condições necessárias 

para sua prática. Quando afirmamos que qualquer pessoa pode desenvolver-se 

musicalmente, consideramos a necessidade de tornar acessível, às crianças e aos 

jovens, a atividade musical de forma ampla e democrática (LOUREIRO, 2003, p. 

163). Assim, pretende-se através deste projeto desenvolver uma atividade de canto 

coral nesta faculdade através de um projeto de extensão que atenda a todos os 

interessados. 

 

 

3.7 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 
 
Tabela 35: Formação e Experiência Profissional do Corpo Técnico-Administrativo 
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Nº TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO FUNÇÃO FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

1. Mariah Terezinha 
Nascimento Pereira Presidente 

Graduação em 
Administração; 
Mestre 

Professora 
Presidente FMP 

2. Jane Coser Vice Presidente  
 

Graduação em 
Administração 

Diretora administrativa; 
Vice presidente da IES 

3. Denis Liberato Diretor 
Administrativo 

Especialista em 
Educação de Jovens 
e Adultos 

Professor 
Direção Administrativa  
Coordenação Secretaria 
de Educação 
 

4. Vera Regina Lúcio Diretora 
Acadêmica 

Graduação em 
Pedagogia; 
Mestre 

Professora coordenadora 
de curso 
Presidente de IES 
Vice reitora administrativa 
Coordenadora de 
Faculdade 

5. Alderi de Fátima Velho Secretária 
Administrativa 

Graduação em 
Pedagogia; 
Especialização em 
Educação Infantil e 
Séries Iniciais 

Professora 
Secretaria administrativa 
de IES e Educação básica 

6. Janaina Sena  Secretária 
Acadêmica 

Graduação em 
Pedagogia; 
Especialista em 
Gestão, Orientação e 
Supervisão Escolar. 

Professora 
Secretaria escolar 
Secretaria acadêmica 

7. Juliane Di Paula 
Queiroz Odinino 

Coordenação do 
Núcleo Pesquisa 
e Extensão 

Doutora em Ciências 
Humanas; 
Mestrado em 
Sociologia; 
Graduação Ciências 
Sociais 
 

Professora;  
Direção acadêmica 
 

8. Ivanir Maciel 
Coordenação do 
Curso de 
Pedagogia 

Graduação em 
Pedagogia; 
Mestre em Psicologia; 

Professora;  
Coordenação de curso 
 
 

9. Rafael Dall Agnol  Coordenador da 
Pós-Graduação 

Graduação em Direito 
e Administração 
Mestre... 
Doutorado 

Professor 
Coordenação de curso 
Coordenação de Pós-
Graduação 

10. Eduardo Pedro de 
Sousa  

Pesquisador 
Institucional 

Graduação 
Licenciatura  em 
Letras 

Secretaria Acadêmica; 
Pesquisador institucional; 
Diretor de ONG; 

11. Roselei Peixer Bibliotecária Graduação em 
Biblioteconomia Bibliotecária 
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12. Leandro Pickler  Responsável TI 

Graduação em 
Tecnologia 
Especialização em 
Gestão Pública 

Professor; 
Manutenção em redes, 
computadores e 
servidores; 
Desenvolvimento web 

FONTE: FMP (2017). 
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4 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
 
4.1 GABINETE DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL 
 

A sala de professores é composta por dois gabinetes de trabalhos, espaços 

para reunião e integração entre os docentes, contando com mesas de reuniões e 

computadores conectados a internet. 

 

Equipamentos 
(Terminais de 

Microcomputadores, 
Projetor multimídia, 
impressoras, outros) 

 Quantidade  Workstations  

Horas 
disponíveis 

por dia 
 

     

Computadores  2  2  12 horas      

               Fonte: FMP (2016). 
 

As salas de aulas são adequadas ao número de alunos e as atividades 

realizadas no Curso. Há um setor responsável pelos recursos audiovisuais que 

disponibiliza materiais requisitados pelos professores e alunos, conforme as 

atividades propostas. Todas as salas de aula são equipadas com ar condicionado 

e data show com caixa de som e quadro branco.  

 

4.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 
ACADÊMICOS 
 

 A sala da coordenação do curso de Pedagogia fica no térreo, ao lado da 

secretaria acadêmica. A sala é composta por uma mesa de reunião com quatro 

cadeiras, três armários, duas mesas e um computador. Há uma impressora no 

corredor que é partilhada com toda as coordenações de curso. 

 

4.3 SALA DE PROFESSORES 
 

A sala de professores é composta por dois gabinetes de trabalhos, espaços 



para reunião e integração entre os docentes, contando com mesas de reuniões e 

computadores conectados a internet.

 
 
4.4 SALAS DE AULA 
 

EQUIPAMENTO 

 

COMPUTADOR 
Configuração do 
Processador INTEL i3
DVDRW, 
Memória RAM 4 GB, 
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM, 
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887,
Placa de Video Intel Onboard ,
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS, 
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II, 
Fonte: 400 
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais),
Monitor de 17” LCD Widescreen, 
 
Configuração de Software
Windows 7 Professional 64 bits.
Acrobat Reader
Adobe Flash.
Microsoft Office Professional 2007.
Navegador Google Chrome.

Estabilizador Estabilizador de tensão.

NOTEBOOK 
 

Bancadas para 
notebook. 

Fixa 

Projetor  Projetor multimídia. 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores?

Tela para projeção  
Fixada para 

Lousa digital Panasonic

Fonte: FMP (2016). 
 

 

 

para reunião e integração entre os docentes, contando com mesas de reuniões e 

computadores conectados a internet. 

Salas de Aula 02  - (2o piso) 

ESPECIFICAÇÃO 

Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  

Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 

egador Google Chrome. 

Estabilizador de tensão. 

Projetor multimídia.  

Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores?

Fixada para projeção do projetor 

Panasonic 

242 
 

para reunião e integração entre os docentes, contando com mesas de reuniões e 

QUANTIDADE 

Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 

 

01 

01 

 

Não 

01 

Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Não 

Sim 
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Salas de Aula 03 - (2o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 

COMPUTADOR 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 

 

01 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK 
  

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 

Lousa digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula 04 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 
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COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
01 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 
 

Salas de Aula 05 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   

 
01 
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Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 
 

Salas de Aula 06 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
01 
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Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula 07 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
01 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
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Lousa digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula 08 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
01 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula  09 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 

 
01 
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DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital Panasonic Sim 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula 10 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  

 
01 
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Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 
 

Salas de Aula 11 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 

Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
01 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 
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NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula 12 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Vídeo Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 

Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
01 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
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Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 
 

Salas de Aula 13 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 

Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
01 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula 14 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Processador INTEL i3-3250  -3500MHz 
DVDRW,  

 
01 
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Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 

Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula 15 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Processador INTEL i3-3250 -3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard, 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  

 
01 



 

253 
 

 

Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 

Salas de Aula 16 - (1o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Processador INTEL i3-3250 - 3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 

Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
01 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 01 
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NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 

Sala de Aula 17  - (piso térreo) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Não 
 

 
00 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 00 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  00 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos 
Computadores? 

Não 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

Não 
 

Lousa digital 
 

Não 

 
Fonte: FMP (2016). 
 
 

 

 

4.5 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA: ACESSO DOS ALUNOS A 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
 

No que tange aos equipamentos de informática, A IES conta com 3 (três) 

laboratórios de informática. Os laboratórios de informática possuem espaço 
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adequado à quantidade de computadores, são climatizados, para utilização dos 

discentes, no período dos intervalos e com agendamento prévio. Além disso, os 

alunos têm acesso aos computadores da biblioteca, que ficam disponíveis para 

uso. 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01 - para aulas (Piso térreo) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250 - 3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 traseiras e 2 
frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
36 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 17 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos 
Computadores? 

Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

sim 
 

Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 
 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 02 - aberto a comunidade (Piso térreo) 
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EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador AMD Athlon II X2 B21 3,00GH 
DVDRW,  
Memória RAM 2 GB,   
HD 250 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard, 
Placa de Video: Onboard , 
Placa de Rede: Onboard Broadcom 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  
Fonte: 400 Watts,   
Conexões: PS2 : (teclado ou mouse)  USB: 10 USB 2.0 (6 traseiras e 
4 frontais),  
Monitor de 15” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

 
12 

Estabilizador Estabilizador de tensão. Não 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  Não 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos 
Computadores? 

Sim 

Tela para projeção  Fixada para projeção do projetor Não 

Lousa digital 
 

Não 

Fonte: FMP (2016). 
 
 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 03 - para aulas (2o piso) 

EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
COMPUTADOR 

 
Configuração do Hardware: 
Processador INTEL i3-3250 - 3500MHz 
DVDRW,  
Memória RAM 4 GB,   
HD 500 GB Serial ATA 7200 RPM,  
Placa de Som: Onboard Realtek ALC887, 
Placa de Video Intel Onboard , 
Placa de Rede: Onboard 10/100 MBPS,  
Mouse Óptico, Teclado: ABNT II,  

 
28 
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Fonte: 400 Watts,   
Conexões: Conexões: PS2: 2 (teclado e mouse), USB: 6 USB 2.0 (4 
traseiras e 2 frontais), 
Monitor de 17” LCD Widescreen,  
 
Configuração de Software: 
Windows 7 Professional 64 bits. 
Acrobat Reader 
Adobe Flash. 
Microsoft Office Professional 2007. 
Navegador Google Chrome. 
 

Estabilizador Estabilizador de tensão. 13 

NOTEBOOK   

Bancadas para 
notebook. 

Fixa Não 

Projetor  Projetor multimídia.  01 

DVD  Todos os computadores possuem leitor de DVD nos Computadores? Sim 

Tela para projeção  
Fixada para projeção do projetor 

sim 
 

Lousa digital 
 

Não 

 
Fonte: FMP (2016). 
 

 

4.6 BIBLIOTECA 
 
 

Considerada grande sala de aprendizagem, a Biblioteca da Faculdade 

Municipal de Palhoça propicia suporte aos cursos oferecidos na instituição. Possui 

acervo aberto à consulta e manuseio, pelos usuários, mesas com cadeiras, 

computadores para consulta, e com acesso a internet.  

A biblioteca é um espaço destinado ao estudo, leituras, pesquisa e 

empréstimo de materiais além de promover exposições de cunho acadêmico, 

artístico e literário. O acervo que possui a FMP é específico para as unidades 

curriculares dos cursos de Pedagogia. Há um número expressivo de periódicos 

relacionados ao campo de saber das duas áreas, como jornais do município e de 

outros estados. Os professores, a bibliotecária e os acadêmicos estão sempre 

buscando atualizar o acervo. A FMP aceita doações de outras instituições. 
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O acervo da biblioteca da Faculdade Municipal de Palhoça é composto por: 

 

● Acervo Geral (Livro): 4383 títulos / 8491 exemplares 

● Monografias: 474 títulos / 474 exemplares 

● DVDs: 42 títulos / 106 exemplares 

● Dicionários: 43 títulos / 148 exemplares 

● Periódicos Impressos: 123 títulos / 1960 exemplares 

● Periódicos Online: 64 Títulos 

● Artigos Impressos Indexados: 2732 Títulos 

● Artigos Online Indexados: 312 Títulos 

● Anais: 13 Títulos 20 exemplares 

● CD 42 Títulos 104 exemplares 

● Mapas e Globo: 1 Título 1 exemplar 

● Referência: 206 Títulos 206 exemplares 

● Periódicos: 185 Títulos 2135 exemplares 

 

4.6.1 Bibliografia básica, complementar e periódicos 
 

 
Além da bibliografia básica há pelo menos 02 títulos como bibliografia 

complementar, para cada disciplina. A biblioteca disponibiliza também, títulos de 

periódicos de conhecimentos específicos que atendem adequadamente ao 

programa das disciplinas pertencentes à matriz curricular, além de revistas de 

conhecimentos gerais e assinaturas dos principais jornais locais e estaduais. 

Além desses, também está disponível a biblioteca virtual, cujo espaço 

facilita o acesso à informação científica e cultural, propiciando comodidade aos 

alunos e eliminando barreiras de espaço e tempo. É referencial de pesquisa a 

diversas áreas do conhecimento, já que promove a difusão intelectual e a troca de 

informações. Esta ferramenta é composta por bases de dados, e-books, periódicos 

de acesso livre, teses, monografias, artigos e links de órgãos institucionais. Dessa 

forma, auxilia na aprendizagem, permite o acesso simultâneo de vários usuários, 
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amplia a coleção bibliográfica do acervo da biblioteca da instituição. 

A biblioteca funciona no horário das 08h00 às 12h00 e das 15h30min às 

21h30 min e é coordenado por pessoa com formação em biblioteconomia. 

Está instalada em local iluminado e boas condições de aeração e preservação 

do acervo e de fácil acesso às pessoas com dificuldade de locomoção. 

O acesso de estudantes, professores e funcionários é livre para consultas e 

utilização dos computadores, especialmente instalados para pesquisa. 

A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local; empréstimo 

domiciliar; reserva; levantamento bibliográfico; e orientação quanto à normalização 

bibliográfica (normas ABNT). 

A biblioteca ainda possui estantes, mesas e cadeiras para estudo individual 

ou em grupo e computadores com acesso à internet. 

 

4.6.2 Lista dos periódicos do Curso disponibilizados online, pelo site da 
Biblioteca 
 

Em relação aos periódicos do curso de Licenciatura em Pedagogia, houve 

uma consulta em revistas especializadas da Educação e constatou-se que não são 

mais ofertadas para assinatura, somente acesso online e gratuito. Dentre os 

periódicos disponibilizados online, gratuito, pela IES19: 

 

● Cadernos CEDES: Centro de Estudos Educação e Sociedade 

● Ciência e Cultura 

● Educação e Pesquisa (USP) 

● Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (INEP) 

● Revista Educação Especial 

● Revista Brasileira de Educação Especial 

● Educação em Revista 

● Revista Contemporânea de Educação 

 

                                                 
19 Disponível em <http://bibliotecafmp.blogspot.com.br/p/fontes-de-pesquisa.html?view=sidebar> 
Acesso em 04 de março de 2017. 
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4.7 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS 
 
 
4.7.1 Brinquedoteca 
 
 

O Curso de Pedagogia possui como Laboratório a Brinquedoteca. Trata-se 

de um espaço institucional, onde são desenvolvidas atividades de Ensino, 

Pesquisa e Sensibilização, ligadas ao Curso de Pedagogia da Faculdade Municipal 

de Palhoça. 

A Brinquedoteca por objetivo auxiliar os docentes e discentes no processo 

de ensino e aprendizagem norteados pela pesquisa e prática. De acordo com o 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da FMP, a Brinquedoteca irá ampliar 

os conhecimentos científicos e éticos dos acadêmicos. 

A Brinquedoteca oferece a seguinte infraestrutura: 

● Sala ampla 

● Duas mesas infantil de encaixe 

● Duas mesas do professor 

● Uma TV Smart 

● Dois armários 

● Duas cadeiras do professor 

● Três estantes de ferro 

● Quatorze puffs 

● Uma geladeira 

● Um microondas 

O horário funcionamento da Brinquedoteca é de segunda a Sexta-feira, das 

08:00h as 11:30h, no período matutino e das 18:50h as 22:00h, no período 

noturno. 

 

 

4.7.2 Laboratório de Informática 
 
 
 A FMP possui 02 (dois) laboratórios de Informática, com 28 (vinte) e 36 (trinta 
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e seis) máquinas, respectivamente.  

 

Além destes equipamentos conta com os seguintes recursos tecnológicos: 

 
● 32 Data-show; 

● 05 Televisor 42”; 

● 01 DVD. 

● 01 máquina fotográfica digital 

● 04 caixas de som 

● 02 microfones sem fio. 

● 04 telas para projeção 

● 24 notebook  

● 18 lousa digital, com data show e sistema de som. 

● 12 Impressoras Multifuncionais; 

● 02 Impressoras Multifuncionais Coloridas; 

 

4.8 Adequação da Infraestrutura para o Atendimento às Pessoas com 

Deficiência 

 
 A FMP está em processo de construção da sede própria onde a legislação 

acerca da acessibilidade é considerada no projeto arquitetônico da instituição.  

 A colocação do piso tátil está em fase orçamentária e será instalado na atual 

sede. 

Os pisos táteis são subdivididos em duas categorias conforme sua função: 
de alerta e direcionais. Os pisos de alerta indicam a iminência de 
obstáculos (no plano ou suspensos), mudanças de plano (tais como 
escada, degraus ou rampas) ou mudanças de direção. Já os pisos 
direcionais, como o próprio nome já diz, indicam o caminho a ser 
percorrido com segurança (Mozaik, 2010)20. 

 

 Atualmente, no espaço ocupado contamos com: 

Rampa de Acesso externo ao estacionamento; 
● Vagas no estacionamento reservadas para Deficientes; 

                                                 
20

 Disponível em < http://mozaik.com.br/blog/2010/06/16/pisos-tateis-ou-podotateis-qual-o-termo-certo-como-
sao-classificados/ > Acesso em 18/04/2017. 
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● Rampa de Acesso interno; 

● Banheiro adaptado com: Barra de segurança e Bacio elevado para cadeirante; 

● Balcão com rebaixamento na secretaria; 

● 1 Cadeira de Rodas e 1 par de muletas; 

● Intérprete de Libras; 

● Apoio docente para alunos com baixa visão, com ampliação das atividades; 

● Materiais disponibilizados na Biblioteca em Braile. 

 Além disto, todos os setores administrativos e acadêmicos estão disponíveis 

segundo os critérios de atendimento que respeite os direitos fundamentais da 

inclusão. 

 

5. ESTRATÉGIAS E MEIOS PARA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

 
 
 A Divulgação de documentos de interesse da Comunidade em Geral, Editais, 

eventos, entre outros é feita por meio do/da: 

● Mural específico do Curso de Pedagogia no corredor central;  

● Home-page da Faculdade www.fmpsc.edu.br/pub; 

● Endereço eletrônico de cada turma/fase do Curso de Pedagogia; 

● Mural na Secretaria. 
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ANEXO I - RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 
 

CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS   

Entidades e Associações de 
Classe 

 

Prefeitura Municipal de Palhoça; 
Secretaria de saúde/Estado de Santa Catarina – Programa “Novos Valores” 
Secretaria de Estado da Educação e Desporto/SC – Programa “Novos Valores” 
Secretaria Municipal de Educação de Palhoça, Programa de capacitação de 
professores da Rede municipal de ensino. 
Centros Comunitários 
Associação Empresarial de Palhoça (ACIP)  

  

Entidades Específicas para 
Realização de Estágios 

 

Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes – CEINEE 
Fundação de Apoio ao estudante Catarinense – FAEC 
Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas – FEPESE 
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE 
Instituto Evaldo Lodi de Santa Catarina – IELSC 
Instituto Catarinense de Estágio e Assessoria – ICEA 

  

  
Entidades do ramo da 

Administração, Pedagogia e 
Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão do Turismo 

 
Prefeitura Municipal de Palhoça 
Secretaria Municipal de Educação de Palhoça 
CEI’s e Escolas Básicas 

  

      
Fonte: FMP (2016). 
 
 
 
 
  



ANEXO II - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA
 
 

FACULDADE MUNICIPAL

 

 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 
GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 
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FICHA CATALOGRÁFICA

DIOGO, Maria Fernanda.  
Roteiro para elaboração do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Diogo. Palhoça. Faculdade Municipal de Palhoça, 2015, 20 p.
 
1. Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.     2. Roteiro da Unidade Curricular Projeto de 
TCC. 
 

 

Este roteiro pertence a: ________________________________________________________

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 
elaboração do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

Diogo. Palhoça. Faculdade Municipal de Palhoça, 2015, 20 p. 

1. Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.     2. Roteiro da Unidade Curricular Projeto de 

a: ________________________________________________________
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elaboração do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Maria Fernanda 

1. Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso.     2. Roteiro da Unidade Curricular Projeto de 

a: ________________________________________________________ 
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1  APRESENTAÇÃO 

 

Cara graduando 

 

Este material será trabalhado na unidade curricular Projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), do curso de Pedagogia. Este roteirodeverá auxiliá-lo no passo a passo da 

montagem do projeto, pois contém os principais elementos de um projeto de TCC e exercícios 

que serão realizados em aula para você amadurecer e desenvolver seu projeto. Tenha este 

roteiro consigo durante o semestre e tire as suas dúvidas com a professora semanalmente.  

Espero que tenhamos um bom trabalho juntos! 

 

2   PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

Vamos fazer uma breve revisão das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT)? Para empreender o projeto sem erros, você precisará de um manual que o 

auxilie. Aqui transcrevi algumas dicas básicas, para maiores informações, consulte um 

manual: 

 

2.1 Formatação geral e citações 

 

Segundo Silva (2013), a ABNT prevê que o texto seja impresso em papel A4 com 

margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm; tenha fonte Arial ou Times 

New Roman no tamanho 12; e espaçamento entre linhas de 1,5.  O texto deve estar justificado 

(alinhavado com as bordas à direita e esquerda).  

Ainda segundo o autor, se tiverem citações em recuo, estas devem estar a 4 cm de 

distância da margem esquerda e ter a mesma fonte do texto, contudo no tamanho 10 e com 

espaçamento entre linhas de 1.  O mesmo tamanho de letra e espaçamento vale para notas de 

rodapé e legendas de gráficos, tabelas ou figuras. 

É obrigatório citar as fontes bibliográficas consultadas no texto. Para citações 

indiretas, coloca-se o nome do autor ou dos autores e a data. Nas citações diretas (cópias 

literais do texto, que devem estar entre aspas duplas nos textos curtos ou recuadas e sem aspas 
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nos textos longos) acrescenta-se o número da página.  

Exemplos: 

a) Direta: De acordo com Gil (1996, p. 19), “pode-se definir pesquisa como o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos” [o de acordo pode ser substituído por conforme; 

segundo; como aponta; na perspectiva de; em conformidade com etc.].  

Ou: Gil (1996, p. 19) define “[...] pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos”. 

Ou ainda: “Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” 

(GIL, 1996, p. 19) 

b) Indireta: Gil (1996) aponta que toda pesquisa precisa de um método que busque 

alcançar respostas aos objetivos propostos pelo pesquisador.  

 

Silva (2013) também indica que se você leu alguma citação interessante num texto, mas 

quem a fez não foi o autor do texto, esta é uma citação em apud. Exemplo: De acordo com 

Freire (1997), apud Cortella (2002), não há busca de saber sem finalidade, portanto o saber 

pressupõe intencionalidade. Qual autor deve ser colocado nas referências? O Cortella, pois 

este é o autor efetivamente lido.  

IMPORTANTÍSSIMO: O que acontece se as fontes não forem citadas? Pode ser 

configurado plágio. “Plágio significa copiar ou assinar uma obra com partes ou totalmente 

reproduzida de outra pessoa,dizendo que é sua própria” (SIGNIFICADOS, 2015, s/p).  

 

DICA DO CORAÇÃO: Siga as normas da ABNT desde o início, não deixepara ajustar tudo 
somente quando o projeto (ou, pior, o TCC) estiver pronto. Para quaisquer leituras efetuadas e 
utilizadas, anote os dados completos do texto: autor, livro, editora, ano etc. Na fase final, o 
cansaço domina e memória falha: vocês não se lembrarão de todas as fontes.  
 

2.2 Referências  

 

 Para fazer corretamente as referências bibliográficas, consulte um manual. Há vários 
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disponíveis na internet. No site da biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) há um tutorial que ensina a fazer referências e diversos documentos da ABNT. Para 

consultar, acesse: http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/normalizacao/. Transcrevi 

aqui alguns exemplos:  

a) Livro de um único autor 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 11.ed. São Paulo: Hucitec, 2008. 
 
Regra básica:  
SOBRENOME, Prenomes. Título do livro: subtítulo, se houver. Edição. Local: Editora, ano. 

 
b) Capítulo de livro [coletânea] 

 
REGO, Teresa Cristina. A indisciplina e o processo educativo: uma Análise na perspectiva 
vygotskiana. In. AQUINO, Julio Groppa (Org.). Indisciplina na Escola: alternativas teóricas 
e práticas. São Paulo. Summus, 1996, p. 83-101.  
 
Regra básica:  
SOBRENOME, Prenomes do autor. Título do capítulo.In. SOBRENOME, Prenomes dos 
organizadores. Título do livro: subtítulo, se houver. Edição. Local: Editora, ano, páginas 
inicial e final do capítulo. 
 

c) Artigo de revista científica 
 
DIOGO, Maria Fernanda. Savoir-faire feminino e sua apropriação profissional pelo olhar das 
relações de gênero.Psicologia Argumento, Curitiba, v. 30, n. 71, p. 731-743, out./dez., 2012. 
Disponível em: <http://www2.pucpr.br/reol/index.php/PA?dd1=7479&dd99=view>. Acesso 
em 10 jun. 2015. 
 
Regra básica:  
SOBRENOME, Prenomes do autor. Título do artigo.Título da revista, local, volume ou ano, 
número, página inicial e final do artigo, mês ou período abreviados, ano. Para artigos retirados 
da internet, acrescentar: Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em data. 
 

d) Artigo de internet de autoria desconhecida  
 
SIGNIFICADOS. Significado de Plágio, 2015. Disponível em 
<http://www.significados.com.br/plagio/>. Acesso em 12.07.2015. 
 
Regra básica:  
PRIMEIRO NOME DO SITE. Título do artigo, data. Disponível em: <endereço>. Acesso 
em data. 
 
ATIVIDADE: 
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Consultando os manuais disponibilizados pela professora e o site da biblioteca da UFSC, faça 
a referência de 5 obras diferentes: um artigo científico de três autores, um site sem autoria, um 
artigo publicado em evento científico, um capítulo de coletânea e um livro de dois autores. 
 

3 O TEMA DA PESQUISA 

 

Qual tema desejo estudar? Responder esta pergunta não é tarefa fácil, afinal foram 

tantas coisas interessantes vistas na faculdade! Mas esta é uma pergunta que somente você 

pode responder! Segundo Gil (2002), a escolha de um tema deve estar relacionada, tanto 

quanto for possível, com o interesse do estudante. Assim, eleja um tema que lhe você goste e 

queira pesquisar: dá mais motivação à empreitada! 

O tema abre o campo da pesquisa e dá as coordenadas. Mas, sozinho, ele não é 

suficiente para efetuar uma pesquisa, pois há várias facetas e modos de efetuar uma pesquisa. 

É necessário partir para o próximo passo, desenvolver um problema de pesquisa. 

 

ATIVIDADE: 
Faça uma lista de três temas do seu interesse, em ordem de prioridade. Busque informações 
sobre estes temas na biblioteca, com seus professores e na internet. O que você encontrou? Há 
abundante material sobre os temas? Ou, pelo contrário, há pouca produção acadêmica? 
Depois desta pesquisa, qual tema mais lhe atrai?  
 

4 O PROBLEMA 

 

Para Gil (2002), elaborar um problema não é uma empreitada fácil. Para o autor, um 

problema é de natureza científica quando envolve variáveis testáveis. Assim, podem-se 

formular problemas que avaliem ações, situações ou programas; verifiquem as consequências 

de ações específicas; pode-se desejar estudar melhor uma determinada área pouco explorada; 

pode-se testar uma teoria etc. 

Ainda segundo o autor, um problema deve ser (1) formulado como pergunta; (2) claro 

e preciso; (3) empírico, não redutível a valores morais ou subjetivos; (4) passível de solução; 

e (5) delimitado a uma condição viável. Lembre-se que há um prazo pré-estabelecido para a 

execução do TCC, um semestre letivo, assim acrescento outra característica às de Gil (2002): 

(6) exequível no prazo determinado.  
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Alguns exemplos de problema: 

● Qual a utilização da contação de histórias na Educação Infantil (no CEI Fulana de Tal)?, 

de Dayanne Nara Weingartner(2012). 

● Qual a influência da afetividade no processo de aprendizagem das crianças na Educação 

Infantil(no CEI Fulana de Tal)?, de Priscilla Misturini de Freitas (2012). 

● Qual a influência da relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem?, de 

Patrícia Coelho Monteiro (2014). 

● Como os professores trabalham as relações entre disciplina e indisciplina no Ensino  

Fundamental de uma escola pública?, de Bruna Francielle de Souza (2013). 

 

ATIVIDADE: 
Em função do tema delineado por você, elabore um problema que siga as características 
expostas neste subitem. Faça várias versões. Avalie qual ficou mais clara e precisa. Discuta-a 
com seus colegas.   
  

5 OS OBJETIVOS 

  

 Com base na pergunta de pesquisa, o próximo passo é desenvolver os objetivos, o 

geral e os específicos. Eles darão o norte da sua pesquisa e conduzirão a coleta de dados. 

 

5.1 Objetivo Geral 

 

Representa a meta de longo alcance ou a contribuiçãogeral que se deseja oferecer com 

a pesquisa.  

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

Para se cumprir o objetivo geral é preciso delimitar metas particulares: esses são os 

objetivos específicos. São eles que, somados, conduzirão ao cumprimento do objetivo geral.  

Imagine um guarda chuva, como o da figura 1: o objetivo geral é o centro e os 

objetivos específicos podem ser representados pelas hastes que o sustentam. Os objetivos 

específicos fracionam o objetivo geral, ou seja, não podem ser diferentes ou maiores que 



aquele. Geralmente são apresentados na forma de tópicos. 

 

Figura 1 – Representação pictórica dos objetivos geral e específicos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte da figura: https://pixabay.com/pt/guarda
Fonte do esquema: A autora (2015)

Um exemplo da formulação de objetivos, retirado de Evanize Nara Guckert (2014).

Objetivo geral: 
● Conhecer as significações atribuídas por profes

sexualidade de seus/suas alunos/as.

Objetivos específicos: 
● Contextualizar conceitos de sexualidade na Educação Infantil. [teórico]

● Verificar como professores/as da Educação Infantil percebem o assunto.

● Examinar se os/as professores/as possuem (in)formação para lidar com a sexualidade de 

seus alunos/as. 

● Reconhecer a interferência das manifestações de sexualidade no processo de ensino

aprendizagem. 

 

Para se desenvolver os objetivos, geral e específicos, usam

Para cada objetivo, um verbo. Visando auxiliá

 

Quadro 1 – Lista de verbos que podem ser usados nos objetivos geral e específ
Conhecimento Compreensão
Apontar 
Citar  
Classificar 
Conhecer 
Definir 
Descrever 

Compreender
Concluir 
Deduzir 
Demonstrar 
Determinar 
Diferenciar 

 

aquele. Geralmente são apresentados na forma de tópicos.  

Representação pictórica dos objetivos geral e específicos 

https://pixabay.com/pt/guarda-chuva-protec%C3%A7A3o-condi%C3%A7%C3%B5es
Fonte do esquema: A autora (2015) 

Um exemplo da formulação de objetivos, retirado de Evanize Nara Guckert (2014).

Conhecer as significações atribuídas por professores/as da Educação Infantil sobre a 

sexualidade de seus/suas alunos/as. 

Contextualizar conceitos de sexualidade na Educação Infantil. [teórico]

Verificar como professores/as da Educação Infantil percebem o assunto.

s professores/as possuem (in)formação para lidar com a sexualidade de 

Reconhecer a interferência das manifestações de sexualidade no processo de ensino

Para se desenvolver os objetivos, geral e específicos, usam-se verbos no infinitivo. 

Para cada objetivo, um verbo. Visando auxiliá-lo, o quadro 1 apresenta uma lista de verbos. 

Lista de verbos que podem ser usados nos objetivos geral e específicos 
Compreensão Aplicação Análise Síntese 
Compreender Aplicar 

Desenvolver 
Empregar 
Estruturar 
Operar 
Organizar 

Analisar 
Comparar 
Criticar  
Debater 
Diferenciar 
Discriminar 

Construir 
Documentar 
Especificar 
Esquematizar 
Formular 
Produzir  
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condi%C3%A7%C3%B5es-48860/ 

Um exemplo da formulação de objetivos, retirado de Evanize Nara Guckert (2014). 

sores/as da Educação Infantil sobre a 

Contextualizar conceitos de sexualidade na Educação Infantil. [teórico] 

Verificar como professores/as da Educação Infantil percebem o assunto. 

s professores/as possuem (in)formação para lidar com a sexualidade de 

Reconhecer a interferência das manifestações de sexualidade no processo de ensino-

se verbos no infinitivo. 

lo, o quadro 1 apresenta uma lista de verbos.  

Avaliação 

Documentar 
Especificar 
Esquematizar 

Argumentar 
Avaliar 
Contrastar 
Decidir 
Escolher 
Estimar  
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Identificar 
Reconhecer 
Relatar 

Interpretar 
Localizar 
Reafirmar 

Praticar 
Selecionar 
Traçar 

Examinar 
Investigar 
Provar 

Propor  
Reunir 
Sintetizar 

Julgar  
Medir 
Selecionar 

Fonte: Baseado em Santos (2000).  
 

ATIVIDADE: 
Em face do tema delineado por você, elabore os objetivos geral e específicos que atendam ao 
problema da sua pesquisa. Discuta-os com seus colegas.   
  

6  A JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa desenha a motivação pessoal, profissional, social e/ou teórica para a 

escolha do tema. Também pode apontar a sua relevância acadêmica ou as contribuições de 

ordem prática da pesquisa.  

 

 

ATIVIDADE: 
Em face ao tema, problema e objetivos delineados por você, desenvolva uma justificativa para 
a realização desta pesquisa.   
  

7   O DESENHO DO MÉTODO 

 

Como atingir os objetivos propostos para a pesquisa? Para isso, você terá que desenhar 

um método para coleta e análise de informações, bem como delimitar o campo. Enfim, o 

método revela o “caminho” traçado para responder ao problema de pesquisa.  

O sub item do método geralmente contém: caracterização da pesquisa; instrumentos 

utilizados para coleta de informações; sujeitos da pesquisa (pode-se usar um quadro para essa 

apresentação); instituição escolhida; e descrição da análise das informações. 

 

7.1 Caracterização da pesquisa 

 

7.1.1  Quanto à abordagem da pesquisa 

 

De modo geral, as pesquisas se dividem em quantitativas (buscam amostras 

representativas), qualitativas (não tem representatividade numérica) e mistas.  
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As pesquisas quantitativas medem frequências e intensidades dos comportamentos de 

determinada amostra, possuem base estatística e geram medidas precisas e confiáveis.  Em 

geral, necessitam de uma amostra significativa de sujeitos de pesquisa para poderem 

estabelecer percentagem, média, desvio-padrão etc.  

Já as pesquisas qualitativas são mais aprofundadas e necessitam de menor quantidade 

de sujeitos. Segundo Richardson (1999, p 80), “os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. Para Liebscher 

(1998) apud Dias (2000, p.3) 

 
os métodos qualitativos são apropriados quando um fenômeno em estudo é 
complexo, da natureza social e não tende à quantificação. Normalmente, são usados 
quando o entendimento do contexto social e cultural é um elemento importante para 
a pesquisa. Para aprender métodos qualitativos é preciso aprender a observar, 
registrar e analisar interações reais entre pessoas [...]. 
 

ATIVIDADE: 
Pense e pondere: qual abordagem atende aos objetivos delineados em sua pesquisa? A 
qualitativa, a quantitativa ou uma abordagem mista? 
7.1.2  Quanto aos objetivos da pesquisa 

 

Lembra dos objetivos geral e específicos? Eles definem se a pesquisa será exploratória, 

descritiva ou explicativa.  

● Exploratória: segundo Gil (2002), estas pesquisas buscam levantar informações sobre 

um fenômeno e levam a conhecer mais a seu respeito. Na maioria dos casos, assumem 

a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  

● Descritiva: ainda segundo o autor, pesquisas descritivas são realizadas com o intuito 

de descrever as características de um fenômeno ou população pouco estudada. 

Geralmente assumem a forma de levantamento (GIL, 2012).  

● Explicativa: neste tipo de pesquisa, conforme Gil (2002), o pesquisador procura 

explicar causas e consequências da ocorrência do fenômeno, aprofundando o 

conhecimento da realidade.  

 

7.1.3  Quanto ao tipo da pesquisa 
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Segundo Gil (2002), as pesquisas se dividem em: 

● Pesquisa bibliográfica: O pesquisador realiza o levantamento de referências teóricas 

publicadas por terceiros em revistas, livros, periódicos, dissertações e teses, internet e 

outras fontes relevantes. Usam exclusivamente fontes bibliográficas. 

● Pesquisa documental: Parecida com a pesquisa bibliográfica, a diferença é que as 

fontes estão mais dispersas, pois não se encontram sistematizadas em livros e revistas. 

Segundo Gil (2002, p. 45), “a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa.” 

● Pesquisa experimental: Segundo Gil (2002, p. 47), “a pesquisa experimental consiste 

em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo, definiras formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto.” Geralmente são realizadas em laboratórios.  

● Levantamento: Segundo o autor, solicita-se informações a um grupo estatisticamente 

significativo de pessoas acerca do problema estudado e se procede uma análise 

quantitativa dos dados (ex. Censo). 

● Pesquisa de campo: Semelhante ao levantamento, a diferença está em que “o estudo 

de campo procura muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a 

distribuição das características da população segundo determinadas variáveis” (GIL, 

2002, p. 53). Geralmente se estuda um único grupo por meio da observação direta das 

suas atividades, entrevistas, questionário ou outros. 

● Estudo de caso: “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefapraticamente 

impossível mediante outros delineamentos já considerados” (GIL, 2002, p. 54).  

Tanto no estudo de caso como na pesquisa de campo, devido a proximidade do 

pesquisador com os sujeitos, faz-se necessário estabelecer um rigor metodológico para 

que não se comprometa a qualidade dos resultados e para que a pesquisa seja aceita 

pela comunidade científica.  

● Pesquisa-intervenção ou pesquisa-ação – realizada em estreita associação com uma 

ação ou com a resolução de um problema emergente do campo de estudo. É um tipo 

de investigação na qual os pesquisadores exercem uma ação planejada ou buscam 
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resolver um problema coletivo, de modo cooperativo ou participativo com as pessoas 

que fazem parte do campo. Neste caso, o investigador abandona o papel de observador 

e assume uma atitude participativa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

● Pesquisa etnográfica – estudo de um grupo social ou de um povo, com a interação 

entre pesquisador e objeto pesquisado. A ênfase está no processo e não no resultado, 

deste modo há grande flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa durante a sua 

execução. Uma pesquisa etnográfica pode durar de semanas a anos, dependendo da 

abrangência do projeto. Os dados coletados costumam ser descritivos, anotados em um 

diário de campo, transcritos literalmente para sua utilização no relatório final. 

“Exemplos desse tipo são as pesquisas realizadas sobre os processos educativos, que 

analisam as relações entre escola, professor, aluno e sociedade, com o intuito de 

conhecer profundamente os diferentes problemas que sua interação desperta” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 41). 

 

IMPORTANTE: na pesquisa experimental, no levantamento, na pesquisa de campo e no 
estudo de caso há uma fase inicial denominada levantamento ou revisão bibliográfica. Para 
Minayo (2008), esta revisão permite melhor ordenação e compreensão da realidade empírica. 
Estas pesquisas não são bibliográficas, elas têm uma fase de levantamento bibliográfico. 
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ATIVIDADE: 
Pense e pondere: qual tipo de pesquisa atende aos objetivos delineados por você?  
Procure em base de dados pesquisas que usaram métodos semelhantes (há TCCs disponíveis 
na biblioteca para consulta) e compare com aquela que você deseja realizar. Discuta com seus 
colegas.  

 

7.2 Técnicas de coleta de dados 

  

Ao desenhar o método, você deve desenhar a(s) técnica(s) de coleta de dados. As 

perguntas fundamentais desta etapa são:  

● O que coletar? Os dados coletados precisam ser úteis à pesquisa e devem buscar 

respostas aos objetivos específicos. 

● Com quem coletar? Buscar fontes pertinentes, ou seja, que detenham as informações 

que você precisa.  

● Como coletar? Esta terceira questão se refere aos instrumentos de coleta de dados. 

Podem ser feito questionários, entrevistas, observações, grupo focal, entre outros. Há 

também técnicas mistas. Elaborar um bom instrumento de pesquisa evita erros e 

problemas na coleta de informações. Vejamos algumas técnicas: 

 

7.2.1 Questionário 

 

É um instrumento de coleta de dados constituído por perguntas (objetivas, descritivas 

ou mistas) respondidas pelos informantes (RICHARDSON, 1999). Para Gil (1999, p. 128), 

esta “é uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”  

O pesquisador pode usar questionários on-line ou a versão em papel. Eles são fáceis de 

tabular e agilizam a análise, mas é necessário cuidado na sua preparação. Minayo (2008) 

sugere que seja realizado um teste piloto antes da aplicação definitiva do questionário. Este 

consiste na aplicação do instrumento da pesquisa com algum (ou alguns) interlocutor(es) 

chave, possibilitando repensá-lo se necessário.  

 

Algumas dicas básicas na elaboração dos questionários: 
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● Não faça questionários extensos, geralmente eles têm baixo retorno. Mas, se isso for 

necessário, elabore blocos de assuntos para organizar o conteúdo; 

● Faça perguntas de fácil compreensão e use linguagem adequada, simples e direta; 

● Cuidado com perguntas de duplo sentido; 

● Confira se todas as perguntas estão relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

 

7.2.2 Entrevista 

 

Segundo Richardson (1999), as entrevistas podem ser estruturadas (com base em um 

roteiro predeterminado), semiestruturadas (há um roteiro, mas o entrevistado pode falar 

livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobramentos do tema principal) e não 

estruturadas (o entrevistado fala livremente a respeito do tema pesquisado). Um 

entrevistador inexperiente deve optar pela entrevista estruturada ou semi estruturada, pois o 

roteiro as torna mais fáceis de conduzir.   

 

Algumas dicas básicas para entrevistas bem sucedidas: 
● Para que a entrevista seja bem feita, é necessário que o entrevistador seja bem vindo. 

Desta forma, agende o melhor horário para o entrevistado e o confirme dias antes; 

● Leve o roteiro de perguntas em mãos; 

● Confira se todas as perguntas estão relacionadas aos objetivos da pesquisa; 

● Sugiro o uso de gravador para a conversa fruir melhor. Para isso, é necessário solicitar 

o consentimento do entrevistado para que a conversa seja gravada.  

 

7.2.3 Observação 

 

Consiste em presenciar (ver, ouvir) os fenômenos que se pretende investigar. Essa 

técnica obriga o investigador a ter um contato mais próximo com o objeto de estudo. Minayo 

(2008) aponta que é importante decidir, antes de iniciar a observação, “o que observar”. A 

autora denomina observação descritiva aquela que se realiza de forma livre ou espontânea e 

observação dirigida aquela baseada em um roteiro, muito usada em pesquisas que requerem 

descrição detalhada e precisa dos fenômenos. 
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Algumas dicas básicas para observações produtivas: 

● Anote o que foi observado o mais rápido possível para não se esquecer dos detalhes. 

Em observações mais longas, sugiro um pequeno bloco de anotações no qual tópicos 

são anotados para favorecer o registro posterior; 

● A situação observada pode ser filmada, mas, neste caso, é imprescindível a 

autorização por escrito dos sujeitos filmados. No caso de crianças, é necessário 

solicitar a autorização de seus pais ou responsáveis.  

 

7.2.4Pesquisa em grupo 

  

Minayo (2008) aponta que as técnicas mais usadas de pesquisa em grupo são o Grupo 

focal e o brainstorming (ou chuva de idéias).  

O grupo focal é uma técnica de pesquisa usada para grupos pequenos (de 6 a 12 

participantes). Para Caplan (1990), apud Dias (2000), grupo focal representa pessoas reunidas 

em torno de uma pergunta, debatendo-a,emitindo opiniões, o que possibilita avaliar conceitos 

ou identificar problemas não contemplados em um questionário ou mesmo em uma entrevista 

individual. Nesta técnica, uma fala complementa a do outro, novas questões vão surgindo e 

trazendo à pesquisa temas que não eram cogitados antes da realização da dinâmica. 

Brainstorming,segundo Minayo (2008), é uma técnica de grupo que gera informações 

novas sobre temas específicos. É um processo interativo de grupo não estruturado, que gera 

mais ideias quando comparado ao trabalho individual.  

 

7.2.5Técnicas mistas 

 

Combinação entre duas ou mais técnicas.  

 

ATIVIDADE: 
Pense e pondere: qual (ou quais) técnica(s) de coleta de dados você poderá usar para atingir 
seus objetivos? Discuta com seus colegas a viabilidade dessas técnicas.  

 

7.3 Seleção dos sujeitos da pesquisa 

 



 

286 
 

Gil (2002, p.98) aponta que 

 
 
Para que se efetive um experimento, torna-se necessário selecionar sujeitos.Essa 
tarefa é de fundamental importância, visto que a pesquisa tem por objetivo 
generalizar os resultados obtidos para a população da qual os sujeitos pesquisados 
constituem uma amostra. 
 
 

Assim, o pesquisador deve determinar no projeto quem serão as pessoas que lhe 

fornecerão informações e qual a quantidade de sujeitos necessários. Lembre-se que as 

pesquisas qualitativas seguem análises estatísticas e necessitam de maior número de sujeitos 

que as qualitativas. Para delimitar a quantidade de sujeitos necessária à sua abordagem de 

pesquisa, consulte o professor da unidade curricular Estatística Aplicada à Educação. 

 

ATIVIDADE: 
Qual (ou quais) são seus sujeitos de pesquisa? Qual quantidade será necessária? Você tem 
fácil acesso a eles? Caso contrário, como pretende acessá-los? Como você intenciona 
estruturar a coleta de informações. Descreva-a. 

 
7.4 Instituição escolhida 

  

Se os sujeitos pertencerem a uma instituição, você precisará solicitar autorização para 

que a pesquisa seja efetuada nas suas instalações. Neste caso, também é necessário descrever 

sucintamente seu funcionamento e a comunidade na qual ela está inserida.  

 

7.5 Procedimentos éticos em pesquisa 

 

Um aspecto extremamente importante em uma pesquisa acadêmica é o respeito aos 

princípios éticos que regem os estudos envolvendo seres humanos. Desta forma, os sujeitos de 

pesquisa, bem como as informações por eles fornecidas, devem receber tratamento digno. 

Geralmente as pesquisas na área de Ciências Humanas garantem o sigilo da identidade dos 

sujeitos. Nossa instituição ainda não tem um Comitê de Ética para avaliação de pesquisas 

acadêmicas, mas desde já sugiro a utilização de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Este traz explicações sobre a pesquisa e solicita a autorização dos 

sujeitos para o uso das informações coletadas. Há um modelo disponível no Apêndice A.  
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8 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
O projeto de pesquisa deve conter fundamentação teórica que demonstre profundidade 

suficiente para sua proposição à banca examinadora. Será exigido que a fundamentação esteja 

baseada, no mínimo, em 5 (cinco) autores que estudem o tema escolhido. Você pode buscar 

informações em bibliotecas, livros, dissertações, teses e revistas científicas.  

A internet tornou-se uma fonte de busca muito usada, mas é necessário cuidar da 

procedência das informações. Sugiro evitar sites genéricos (como o Google) e fazer uso dos 

sites de busca acadêmicos (Google Acadêmico, o BVSpsi, o Scielo, o Domínio Público e o 

Portal de Periódicos Capes). Nestes sites são encontrados artigos revisados por especialistas 

(peer-rewiewed), teses, livros, resumos e editoriais, bem como material de organizações 

profissionais, bibliotecas de universidades e outras entidades acadêmicas.  

Na internet, a primeira coisa a fazer é escolher os descritores. Descritores, unitermos 

ou palavras-chave servem para classificar as informações e facilitar pesquisas bibliográficas. 

São representados por palavras isoladas ou locuções referentes a classes de palavras. Use-os 

para buscar material bibliográfico na rede. 

Exemplo: em relação ao tema “brincar na Educação Infantil”, os descritores poderiam 

ser: brincar (amplo); Educação Infantil (amplo); brincar + Educação Infantil (mais focado); 

lúdico +Educação Infantil; brincar + pré escola; jogo; jogo + Educação Infantil; brinquedo; 

brinquedo + Educação Infantil. 

 

ATIVIDADE: 
Tendo como base seu tema e problema de pesquisa, elenque pelo menos 5 descritores ou 
palavras chaves para realizar uma busca na internet. Faça-a e analise as obras que retornam. 
Eles vão ao encontro do seu trabalho? É necessário alterar os descritores? 

 

Bases de dados acadêmicas:   
 
● Google acadêmico <http://scholar.google.com.br/>. 
● BVSpsi <http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php>. 
● Scielo <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_alphabetic&lng=en&nrm=iso>. 
● Domínio Público <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>. 
● Portal de periódicos Capes <http://periodicos.capes.gov.br/>. 
● DOAJ - Directory of Open Access Journals <http://www.doaj.org/>. 
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● SAGE Journals <http://online.sagepub.com/>. 

 

Um erro muito comum que os pesquisadores novatos fazem é “perder” material 

anteriormente localizado porque se esqueceram de anotar o “caminho” para acessá-lo. Assim, 

para organizar as buscas, evitar desperdício de tempo e retrabalho, os dados obtidos devem 

ser anotados.  

Salvou? Pegou o livro? Agora leia! Você deve realizar fichamento de cada texto lido. 

Este é usado para identificar as obras, conhecer seu conteúdo, analisar o material, elaborar 

uma crítica à leitura realizada e servirá para orientar você na escrita de seu referencial teórico 

e embasar a produção do seu TCC.  Basicamente há dois tipos de fichamento: 

a) No fichamento textual anota-se a estrutura do texto, percorrendo a sequência do 

pensamento do autor e destacando suas idéias principais, argumentos, exemplos etc. 

Geralmente esse fichamento é feito de modo esquemático e de fácil visualização.  

b) O fichamento temático reúne elementos relevantes (conceitos, idéias, informações) 

de uma área de estudo. Consiste na transcrição de trechos do texto estudado (as 

transcrições literais devem vir entre aspas e com indicação da página), ou, ainda, o 

registro de idéias, segundo a visão do autor.  

 

 

ATIVIDADE: 
Desenvolva a fundamentação teórica do projeto, usando, no mínimo, 5 autores. A intenção é 
que este material se transforme, posteriormente, no primeiro capítulo do seu TCC. Faça-o 
bem feito para que seja utilizado mais tarde.  

 

9 COMO MONTAR O PROJETO 

  

O que o projeto precisa ter? 

 

9.1 Elementos pré-textuais do projeto de TCC 

- Capa: contém elementos que identificam o trabalho, tais como o nome da Faculdade, 

nome da Graduação, título do TCC em caixa alta, nome de vocês e do orientador (neste 

caso, orientadora do Projeto de TCC), local e data. 
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- Não é comum inserir no projeto dedicatória e agradecimentos, deixe para o trabalho 

pronto. Se você quiser, pode colocar uma epígrafe, ou seja, uma frase, trecho de música, 

pensamento ou poesia relacionada à sua pesquisa. 

- Lista de ilustrações (se for o caso, contendo figuras, gráficos, e quadros e suas respectivas 

páginas) 

- Lista de abreviaturas e siglas (se for o caso) 

- Sumário: Deve conter, de acordo com a norma ABNT, a apresentação de cada tópico e sua 

página. 

 

9.2 Elementos textuais 

- Introdução: apresentao projeto. Contém o problema, objetivos e justificativa. 

- Método: caracterização da pesquisa; instrumentos de coleta de informações; sujeitos da 

pesquisa, instituição escolhida; e descrição da análise das informações. 

- Fundamentação teórica ou capítulos 

- Referências: TODAS as obras citadas e SOMENTE obras citadas. RIGOROSAMENTE 

de acordo com a ABNT. 

- Anexos (se tiver): documentos elaborados por terceiros (exemplo: PPP da escola) 

- Apêndices (se tiver): documentos elaborados por você (exemplo: roteiro de entrevista) 
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