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INTRODUÇÃO
O  modo  como temos  que  lidar,  nos  dias  de  hoje,  com mudanças  cada  vez  mais

aceleradas,  tem nos colocado o desafio de pensar sobre o papel  a ser desempenhado pela

universidade e, por conseguinte, sobre a urgência em redefinir suas ações e metas. Cada vez

mais, torna-se clara a configuração da universidade como locus privilegiado para construção

do conhecimento que permita não apenas o incremento do desenvolvimento cultural e social,

mas também a valorização do senso ético e estético voltado para o exercício da cidadania.

Nesse contexto, a reconfiguração da formação acadêmica faz-se em meio a políticas

que  tentam responder  a  fortes  críticas  e  grandes  preocupações  por  parte  de  uma  parcela



significativa  dos  segmentos  ligados  à  educação.  Os  índices  da  educação  no  Brasil,

apresentados pela Prova Brasil e outras políticas de avaliação instituídas nos últimos anos, por

exemplo, têm sido apresentados como elementos que acenam para um maior investimento no

campo da educação por parte dos sistemas educacionais. 

É  neste  sentido  que  o  presente  Projeto  Pedagógico,  enquanto  instrumento  a  ser

utilizado na organização da política acadêmica das instituições formadoras – neste caso, na

organização do Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, do ICHS/CUR/UFMT –, se

volta para estabelecer as diretrizes à formação do pedagogo para atuar na Educação Básica,

especificamente na docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

(ensino regular e Educação de Jovens e Adultos), nos cursos de Ensino Médio, na modalidade

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

na gestão de unidades educacionais, e em outras áreas ou espaços não formais de Educação,

nos  quais  sejam  previstos  conhecimentos  pedagógicos  em  conformidade  com  o  que

estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia –

Resolução CNE/CP N° 1, de 15 de maio de 2006 – e as Diretrizes Curriculares Nacionais para

a Formação Inicial e Continuada de Professores – Resolução N.2 CNE/CP, de 1 de julho de

2015.

O atual  Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, do

ICHS/CUR/UFMT, doravante nomeado apenas de PPC, atende a orientação da Pró-Reitoria

de  Ensino  de  Graduação  (PROEG/UFMT)  para  que  os  cursos  seriados  anual sejam

organizados por semestre – condição que flexibiliza o curso dando mais autonomia para o

aluno  no  trânsito  entre  as  disciplinas  ampliando,  ainda,  as  possibilidades  de  mobilidade

acadêmica e oferecendo unidades curriculares básicas para que os alunos, se assim desejarem,

regularmente em outros cursos. Com a semestralidade, se aposta na melhoria do desempenho

dos estudantes e no cumprimento da carga horária das unidades curriculares já que poderão

efetuar trancamento de matrículas, realizar mobilidade estudantil, transferências,  licenças e

não  terão  prejuízo  na  continuidade  do curso  quando houver situações  de reprovação.  Tal

flexibilidade aumenta as possibilidades do curso em receber alunos de outras instituições.

O movimento pela reformulação deste PPC foi intenso e vivenciado amplamente por

todos  os  professores  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia,  licenciatura,  do

ICHS/CUR/UFMT,  e  pela  participação  dos  alunos.  Na  especificidade  do  olhar  de  cada

professor  fomos  tecendo  este  projeto,  ora  planejado  em grupos  por  áreas  afins  e  depois

socializados no coletivo, ora em assembleias em que os textos eram lidos, aprovados e/ou



reformulados,  constituindo-se em um grande movimento de reflexão/ação/reflexão sobre o

que pretendíamos como proposta de formação para novos professores. Todas as propostas que

passavam pela aprovação do grande grupo eram depois discutidas no Colegiado de Curso e

Núcleo Docente Estruturante (NDE), para, então, comporem o Projeto do Curso de Graduação

em Pedagogia. Esses momentos contaram também com a participação efetiva dos estudantes,

os quais se posicionaram e ajudaram a pensar o curso a partir  de suas experiências como

discentes,  apontando  o  que  o  curso  precisa  ainda  oferecer,  o  que  foi  positivo  e  o  que

deveríamos repensar em novas propostas curriculares. Os estudantes ora foram ouvidos no

coletivo,  nas  turmas  em  atividades  afins  para  a  reformulação  do  curso,  ora  por  suas

representações nos Colegiados de Departamento e de Curso. Portanto, foi uma participação

discente  de  grande  contribuição  que  muito  nos  ajudou  nas  proposições  que  aqui  se

apresentam. 

Temos que destacar, igualmente, o trabalho comprometido dos membros do NDE em

conjunto com todos os  professores  que passaram por esta  licenciatura  desde o ano 2012,

quando tiveram início as discussões da necessidade em reformular o curso. Somam-se nessa

expressão  de  Projeto  muitas  reuniões  do  NDE,  Colegiado  de  Curso  e  de  Departamento,

estudos e  pesquisas das  áreas  e especialidades  para atender as  orientações  da PROEG. O

presente texto contempla essa gama de esforços  para efetivar  um curso que se volta para

atender a formação inicial do pedagogo.

Histórico do curso 

O Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia do Instituto de Ciências Humanas e

Sociais,  Câmpus  Universitário  de  Rondonópolis/UFMT,  foi  criado  pela  Resolução  CD nº

012/81, de 27 de janeiro de 1981, autorizado pela Resolução/CONSEPE nº 008/81, em 10 de

março de 1981, reconhecido pela Portaria/MEC nº 146, de 21 de fevereiro 1986, publicada no

D.O.U., em 24 de fevereiro de 1986. Do ponto de vista legal, teve como base a Lei 5692/71,

Cap. V, que rege sobre a formação de profissionais da educação e pela Resolução nº. 02/79,

art. 1º, da política de formação de professores para o Magistério das Matérias Pedagógicas do

2º. Grau e de Especialistas. O projeto inicial do referido curso, elaborado no ano de 1980,

atendia  duas  habilitações:  Magistério  das  Matérias  Pedagógicas  do  2º  Grau  e  Supervisão



Escolar,  com  seus  currículos  plenos  definidos  pelas  Resoluções/CONSEPE  n.  019/81  e

020/81, ambas de 10 de março 1981. 

A criação do referido curso teve como justificativa, na sua origem, o atendimento à

demanda  por  professores  qualificados,  apresentada  pelas  redes  públicas  de  ensino  do

município de Rondonópolis e regiões circunvizinhas, resultante de um levantamento realizado

na época junto  à  Delegacia  Regional  de  Educação e Cultura –  DREC, num total  de 161

escolas englobadas à mesorregião Sudeste do Estado de Mato Grosso. Foi realizado também

um  levantamento  no  tocante  à  clientela  estudantil,  constatando  que  um  percentual

considerável  dos estudantes  entrevistados se interessava  pela oferta  imediata  do Curso de

Graduação em Pedagogia.

Vale  ressaltar  que  durante  os  nove  primeiros  anos  de  funcionamento  este  curso

garantiu  a  formação  de  cerca  de  250  pedagogos/supervisores  que  foram  devidamente

integrados às redes públicas e privadas de ensino nos municípios da região Sudeste do Estado

de Mato Grosso, tanto para assumir a docência nos cursos de Magistério de 2º. Grau, como

para o trabalho de supervisão nas escolas.

É preciso levar em consideração a responsabilidade apresentada pelo Departamento de

Educação em estar  atento,  ao longo desses anos,  para a  necessidade de reestruturação do

Curso de Graduação em Pedagogia em atendimento às intencionalidades do ponto de vista de

sua  política de formação.  A primeira  discussão  sobre a  necessidade  de  sua  reformulação

adveio logo após o momento de sua criação formando, inclusive, uma Comissão para elaborar

uma proposta de curso, o que não teve êxito em função de uma série de dificuldades. 

Assim, foi somente em 1987, com a realização do “II Encontro de Pedagogia” cujo

tema direcionava as discussões para uma política de reestruturação do Curso de Graduação

em Pedagogia, que as ideias de reformulação iniciadas no Departamento de Educação/ICHS/

CUR/UFMT se fortaleceram. Esse Encontro foi realizado em um momento em que havia um

movimento  em âmbito  nacional  que  propunha  não  somente  a  reformulação  do  Curso  de

Graduação em Pedagogia, mas das licenciaturas em geral.

Retomada  a  questão  da  necessidade  de  reestruturação  curricular  do  Curso  de

Graduação  em  Pedagogia  em  1989,  inclusive  com  debates  de  especialistas  da  USP,  da

PUC/SP  e  professores  da  UFMT/Cuiabá,  os  professores  de  Rondonópolis  obtêm  como

resultado  desse  processo  a  clareza  de  que  a  reestruturação  curricular  deveria  priorizar  a

formação de professores para as quatro primeiras séries do 1º Grau, etapa da escolaridade

considerada por estudos e pesquisas como ponto de estrangulamento da educação brasileira,



bem  como,  formação  de  professores  para  o  magistério  de  2º  Grau,  embora,  o  curso  de

Magistério de 2º grau já mostrava seus primeiros sinais de esgotamento. 

Diante de tal situação o Departamento de Educação optou pela suspensão da formação

do pedagogo especialista na graduação, ofertando essa formação na pós-graduação lato sensu.

O curso assumia a formação do pedagogo para atuar nas séries iniciais do 1º Grau e para o

Curso de Magistério do 2º. Grau, razão porque houve o fortalecimento da carga horária das

metodologias de ensino para esse nível,  bem como as práticas de ensino correspondentes.

Ainda que a implantação do novo currículo tenha se dado em 1990, essa nova proposta foi

regulamentada pela resolução CD no. 31, somente em 29 de abril de 1992. 

Em 1993, por determinação superior, o Curso de Graduação em Pedagogia passou por

uma mudança na sua estrutura formal, visto que houve alteração em sua funcionalidade e não

em sua proposta curricular ou conteúdos. O regime de créditos é extinto passando a vigorar o

regime seriado anual, como destacamos. A rigor, do ponto de vista do currículo pleno e do

ementário não houve modificações significativas. Alguns ajustes foram feitos para cumprir a

determinação institucional.  O maior  efeito  percebido foi  o fim da flexibilidade curricular,

característica marcante da matriz curricular anterior. A avaliação, por parte de estudantes e

professores, foi a de que a mudança sofrida não foi positiva para o Curso de Graduação em

Pedagogia, pois colaborou com o seu enrijecimento. 

A partir de 2003, ao fazer uma leitura crítica da política do MEC para formação de

pedagogos/professores expressa nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de

Graduação  em  Pedagogia,  o  Departamento  de  Educação,  sempre  travando  uma  série  de

discussões  acerca  da  importância  do  curso  e  da  necessidade  de  sua  reestruturação  num

afinamento com as necessidades postas, levantou questões como: Quais são as alternativas

possíveis,  na atual  conjuntura,  para  o  Curso de  Graduação em Pedagogia  da  UFMT,  em

Rondonópolis?  O  Departamento  de  Educação  deverá  manter  sua  opção  histórica  pela

docência?  Diante  disso,  a  partir  de  2005 a  proposta  curricular  do curso  foi  reestruturada

através da Resolução/CONSEPE n. 110, de 21 de dezembro de 2005, procurando conciliar as

exigências  das  Diretrizes  para  a  formação  de  professores  da  Educação  Básica  e  as

recomendações da LDBEN n. 9394/96.

A perspectiva, frente às reflexões feitas pelo Colegiado de Curso em acompanhamento

às  discussões  nacionais  sobre  o  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia,  passou  a  ser  a  de

formação de professores para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental  e para a Educação

Infantil.  A  opção  foi  por  um Curso  de  Graduação  em Pedagogia  que  preparasse  para  a



docência nessas etapas da Educação tendo, concomitantemente, conhecimentos de gestão em

seus diferentes âmbitos, e de pesquisa. 

A ideia básica foi  a de contemplar a complexidade do trabalho educativo em suas

diferentes dimensões: docência, gestão, pesquisa, mesmo porque se tornou inaceitável para a

escola que um professor restrinja suas preocupações somente às atividades em sala de aula,

uma  vez  que  as  demandas  são  muitas  para  a  escola  e  os  professores  são  chamados

cotidianamente para contribuir na gestão, planejamento, apoio pedagógico, desenvolvimento

de projetos. 

Cabe aqui ressaltar que a relevância social do Curso de Graduação em Pedagogia tem

sua marca na sua contribuição para com o fim da existência, nos municípios que formam a

região sudeste do Estado de Mato Grosso, de professores leigos atuando nos Anos Iniciais do

Ensino  Fundamental.  Inicialmente  houve  a  implementação  de  projetos  de  Licenciatura

Parcelada, viabilizados através de convênios firmados entre a UFMT e a Secretaria e Estado

de Educação e as Prefeituras interessadas. 

Com, aproximadamente, trinta e quatro anos de funcionamento este curso já garantiu a

formação  de  uma  média  de  mil  e  trezentos  pedagogos,  além  de,  mais  ou  menos,  200

especialistas. Outro ponto relevante é a preocupação dos seus professores com a formação

stricto  sensu, o  que  resultou  na  criação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em

Educação/PPGEDU, no ano de 2010.

Nos anos de 2008 e 2009 o Departamento de Educação rediscutiu o currículo do Curso

de Graduação em Pedagogia e em 2010 entrou em vigência uma nova proposta. Essa proposta

será ofertada até a migração para o PPC de 2019. 

Vale  ressaltar  que  os  anseios  sociais  de atendimento  pleno à  educação  escolar  de

crianças de 0 a 5 anos na Educação Infantil, de crianças de 6 a 11 anos ou jovens e adultos

frequentes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) em escolas urbanas ou do

campo, quilombolas ou indígenas, e de atuação em espaços educativos não formais, requer

ajustamento no currículo do Curso de Graduação em Pedagogia, fruto de discussão ampliada,

contextualizada meio às demandas legais, sociais e culturais que situam condições reais de

trabalho na universidade.

Em comunhão com os anseios  mencionados,  ciente  da necessidade de mudanças e

ávidos por  melhorias  que ressignifiquem as intencionalidades  pedagógicas,  é  de consenso

entre  os  docentes  do  Departamento  de  Educação,  a  escola  como  lócus de  atuação  do



pedagogo.  Por isso,  a  docência  e  a  gestão escolar  são eleitas  como focos  primordiais  da

organização do presente currículo expressos no Projeto aqui apresentado.

Assim, como destaca a Diretriz Curricular da Pedagogia (Resolução CNE/CP nº1, de

15 de maio de 2006), é central na formação do licenciado em Pedagogia:

1. O conhecimento sobre a escola como organização complexa que tem a função de

promover a educação para e na cidadania;

2. A pesquisa, a análise e aplicação dos resultados de investigações de interesse da

área educacional;

3. A  participação  na  gestão  de  processos  educativos  e  na  organização  e

funcionamento de sistemas e instituições de ensino.

O presente Projeto Pedagógico do Curso estrutura-se tendo em vista essas Diretrizes e

articula-se, do ponto de vista teórico, de forma diversificada e interdisciplinar, já que ao longo

de oito semestres, nas diferentes disciplinas, pontua os aspectos mencionados centralizando-

os na formação docente e gestora. 

De acordo com a Diretriz, a docência é compreendida como

[...] ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído
em  relações  sociais,  étnico-raciais  e  produtivas,  as  quais  influenciam
conceitos,  princípios  e  objetivos  da  Pedagogia,  desenvolvendo-se  na
articulação  entre  conhecimentos  científicos  e  culturais,  valores  éticos  e
estéticos  inerentes  a  processos  de  aprendizagem,  de  socialização  e  de
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de
mundo (Resolução CNE-CP Nº 01 de 15 de maio de 2006).

Os  docentes  do  Departamento  de  Educação  compreendem  que  se  faz  necessário

atender o que preconiza a Resolução CNE-CP nº.1, de 15 de maio de 2006, a qual aponta a

urgência em formar pedagogos para as atividades de competência docente, à participação na

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

execução,  coordenação,  acompanhamento  e  avaliação  de  tarefas  próprias  do  setor  da

educação, à implementação de projetos e experiências educativas não-escolares, à produção e

difusão  do  conhecimento  científico-tecnológico  do  campo  educacional,  em  contextos

escolares e não-escolares, bem como no atendimento às diversas etapas de modalidades da

Educação.

A  formação  dos  pedagogos  nesse  Projeto  reflete  o  enfoque  na  emancipação  dos

indivíduos  e  grupos  sociais,  visando  contribuir  para  a  consolidação  do reconhecimento  e

valorização da diversidade,  de uma nação soberana, justa  e inclusiva; docentes que sejam

capazes de disseminar valores e princípios civis democráticos, participativos na escola e no



contexto  de  sua  formação  inicial  e  continuada,  que  sejam  comunicativos  e  ensinem  os

conhecimentos  que  são  próprios  das  etapas  que  atuam,  ou  nas  quais  atuarão

profissionalmente;  que compreendam os processos de pesquisa e sejam capazes de conduzir

estudos e investigações sobre a situação educacional geral, dos alunos/as, junto a comunidade

e as famílias,  bem como em contextos educativos  não formais  que requeiram atuação  do

pedagogo,  articulando  ensino  e  pesquisa,  teoria  e  prática;  que  compreendam  as

especificidades de desenvolvimento e aprendizagem das diferentes faixas etárias, da situação

educacional  historicamente;  que situem a educação como processo cultural inerente ao ser

humano, valorizando os saberes dos educandos e promovendo a formação da consciência de

mundo.

Justificativas para a reelaboração do PPC

Os  docentes  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia  do  Câmpus  Universitário  de

Rondonópolis,  cientes  dos  desafios  sociais,  políticos  e  profissionais  apresentados  aos

professores,  gestores  escolares  e  educadores  sociais,  têm  a  clareza  de  que  é  preciso

continuamente priorizar e ampliar o atendimento da formação dos pedagogos, profissionais

que  atuarão  na  docência,  gestão  e  pesquisa,  com a máxima qualidade.  Para  tanto,  faz-se

necessário  a  implementação  de  uma  nova  proposta  de  reestruturação  do  curso,  visando

contemplar as demandas sociais e educacionais ligadas à atuação e à formação do pedagogo,

as quais refletem diretamente no perfil profissional a ser formado no curso de graduação, às

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP N.1, de 15

de maio/2006), às Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível

de graduação, formação pedagógica de graduados e à formação continuada (Resolução N.2

CNE/CP  de  julho/2015),  bem  como  em  atendimento  às  normativas  da  UFMT,

especificamente:  a  Resolução  CONSEPE  Nº  118  de  2014,  que  aprova  as  normas  para

reelaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e a Nota Técnica PROEG

01/2016 que estabelece parâmetros para assegurar a revisão desses PPCs.

Em atendimento a essas legislações o curso altera-se significativamente, pois passa de

regime  seriado  para  créditos  semestrais,  totalizando  3.240  horas,  as  quais  contemplam

conteúdos  do  núcleo  de  estudos  básicos,  núcleo  de  aprofundamento  e  diversificação  de

estudos,  núcleo  de  estudos  integradores.  As  disciplinas  assumem,  em sua  maioria,  carga

horária de 64h ou 80h. O Estágio Curricular Supervisionado teve sua carga horária ampliada



de 300h para 400h, sendo este previsto para ocorrer em 4 momentos: uma experiência em

espaços  educativos  e  sociais  diversos  no  5º  semestre,  uma  segunda  experiência  em

Organização  e  Gestão  em  Educação  no  6º  semestre  e  outras  duas  experiências  a  serem

realizadas  em espaços  educativos  formais,  no sétimo semestre  na  Educação  Infantil  e  no

oitavo semestre nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA.  Compreendendo a ampla

formação  do  pedagogo  e  a  necessidade  de  os  alunos,  ainda  na  graduação,  exercerem  a

autonomia e a busca contínua por formação profissional que atenda às suas necessidades,

expectativas e seus objetivos profissionais, os discentes deverão cursar ao longo da Graduação

pelo menos uma disciplina optativa, cuja escolha se dará a partir do rol de disciplinas a serem

ofertadas nessa modalidade pelos Departamentos e Cursos do Instituto de Ciências Humanas

e Sociais do/no Câmpus Universitário de Rondonópolis.

Visando atender a formação para a pesquisa, e compreendendo a leitura, a escrita e a

reflexão  como  pré-requisitos  básicos  para  a  formação  de  professores,  o  Trabalho  de

Conclusão  de  Curso  (TCC) foi  eleito  como sendo obrigatório  e  deverá  ser  realizado  sob

orientação de um professor  do Câmpus local,  após o aluno já ter  cursado a disciplina de

Metodologia  de  Pesquisa  em  Educação.  Ressaltamos  que  o  TCC  não  é  a  única  via  de

promoção de atividade investigativa no curso, já que a pesquisa e a reflexão estão inerentes ao

processo  de  ensino-aprendizagem  profissional  docente  e  articuladas  ao  desenvolvimento

teórico-metodológico das disciplinas ao longo do curso. 

Na perspectiva  de  formar  professores  críticos,  investigativos  sobre  suas  práticas  e

saberes, envolvidos politicamente com a profissão e sua formação contínua, comprometidos

com os processos  de ensino-aprendizagem dos educandos,  com as  escolas e os diferentes

espaços educativos que possam vir a atuar profissionalmente, os alunos são ainda induzidos a

buscar  por  formação  complementar,  cumprindo  200h  de  atividades  teórico-práticas  de

aprofundamento  (ATPA),  em  que  se  prevê  a  participação  em  eventos,  cursos  diversos,

projetos,  programas,  grupos de estudo e pesquisa,  ações  sociais  e  educativas que possam

ampliar significativamente sua formação.





I– ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.1  Concepção do curso

Pensar  a  formação  do  pedagogo  significa  entender  os  “processos  educativos  que

acompanham a história humana” (FRANCO, 2012, p.37) e que a Pedagogia se constitui como

campo de conhecimento fundamental para a organização do trabalho pedagógico na escola,

consubstanciado ao processo de ensino e aprendizagem, à gestão e à pesquisa. Embora mesmo

passados tantos anos, desde a antiga Grécia, Maria Amélia Franco (2012, p.38) assevera que

“a Pedagogia constituiu rico acervo de teorias, práticas, pensamentos e ideias sobre as formas

de pensar, organizar e construir a educação em determinada sociedade”.

Entendemos a Educação sob duas perspectivas que se entrecruzam: a) seu aspecto de

formação humana como educação de sensibilidade no desafio de encontrar o outro, conviver

com  as  diversidades  de  ser,  pensar  e  agir.  Nesse  campo  nos  move  uma  atitude  de

compreensão e abertura para discussões de temas que envolvem as relações étnico-raciais –

afrodescendentes e indígenas, educação do campo, quilombolas, portadores de necessidades

especiais, além das questões de gênero;  b) como ato político, poder e resistência na luta a

favor  do acesso  à  educação  pública de  qualidade  para todas  as  crianças,  assim como de

participação  e  inserção  em  movimentos  sociais  e  sindicatos  da  categoria  em  defesa  da

profissão e formação política do licenciando.  

Com relação à educação inclusiva – mais especificamente no tocante à proteção dos

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, condições de acesso para pessoas com

deficiência  e/ou  mobilidade  reduzida,  Educação  em  Direitos  Humanos  –,  o  Curso  de

Graduação em Pedagogia procura atender à legislação, que apresenta diversos Decretos, Leis

e Resoluções, tais como a Lei n° 10.098/2000, Lei nº 5.296/2004, Lei nº 6.949/2009, Lei nº

12.764/2012,  dentre  os  quais  destacamos  a  Resolução  nº  1/2002  que  determina  que  as

universidades concebam sua organização curricular, concernente à formação dos professores,

voltada  para  a  diversidade,  contemplando  conhecimentos  específicos  sobre  necessidades

educacionais especiais (NEE). Citamos, ainda, o que discrimina as necessidades especiais em

deficiência  (visual,  auditiva,  física,  intelectual),  transtornos  globais  do  desenvolvimento

(dentre  estes,  o autismo e altas  habilidades  ou superdotação,  além de  determinar  o  apoio

técnico e financeiro da  União aos sistemas de ensino em geral). Nesse sentido, o Curso de

Graduação em Pedagogia, licenciatura, do ICHS/CUR/UFMT se compromete a atender essas



demandas de inclusão, mobilizando condições pessoais e físicas para bem receber e atender as

pessoas com necessidades educativas especiais.

O projeto do curso procura dar conta da multiplicidade de concepções e diferenças do

coletivo  de  professores  do  Departamento  de  Educação  da  UFMT-CUR.  As  diferentes

abordagens teóricas dos processos educativos colocam-se em diálogo com as diversidades em

que  somos  tecidos.  No  trabalho  com  as  diferentes  disciplinas  vão  se  constituindo  e

construindo  diferentes  experiências  e  abordagens  que  têm  em  comum,  no  entanto,  a

valorização do estudo e da pesquisa de aspectos ligados à docência na Educação Infantil, aos

anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental,  da  gestão  educacional  e  na  atuação  educativa  em

diferentes espaços sociais, no compromisso com uma perspectiva interativa e colaborativa.

Cientes da impossibilidade de contemplar a totalidade dos fenômenos que atravessam o fazer

pedagógico,  a  inquietação  e  o  movimento  nos  levam a  buscar  caminhos  para  alcançar  o

atendimento pedagógico de qualidade junto à graduação e, por extensão e vínculo, à escola

pública brasileira.

Não  estamos  indiferentes  à  realidade  de  nossos  estudantes  e  das  escolas,  ao  que

acontece  na  sociedade  contemporânea  de  maneira  geral.  Nosso  projeto  expressa  um

comprometimento com as circunstâncias do que se vive. Não temos um posicionamento de

reprodução  desta  sociedade  excludente  que  está  posta,  mas  com  autores  que  estão

comprometidos com as transformações pela afirmação da vida. Este fazer não está pronto,

precisa  ser  construído  cotidianamente  dentro  desta  multiplicidade  de  posições,  inclusive

teóricas. Sabemos que a maturidade teórica processa num continuum para além da graduação,

por isso o curso se projeta para outras dimensões formativas no âmbito da pós-graduação lato

sensu e stricto sensu.

Portanto, para enfrentar os grandes desafios e complexidade da educabilidade humana

que  se  apresenta  à  realidade  da  escola  é  necessário  revisitar  a  construção  histórica  da

Pedagogia, porque ela “traz ideias e perspectivas que podem ainda fecundar novas e profícuas

práticas” (FRANCO, 2012, p.39).

Para  o  exercício  profissional  o  professor  precisa  de  base  pedagógica  enquanto

fundamento da prática docente. No processo de constituição da identidade e profissionalidade

docente são os saberes pedagógicos que ordenam e outorgam o conhecimento e a constituição

da prática docente. Como afirma Franco (2008, p.135) “é a capacidade de articular o aparato

teórico-prático, a capacidade de mobilizá-lo na condição presente e capacidade de organizar



novos  saberes  a  partir  da  prática,  essas  capacidades  em conjunto,  estruturam aquilo  que

chamo de saberes pedagógicos. ”

1.1.1 O Curso e as políticas institucionais da UFMT

As constantes mudanças sociais colocam para as Universidades, e para outras agências

formadoras, a necessidade de redimensionamento de seu papel, tendo em vista as exigências

apontadas para a formação cultural das novas gerações num mundo globalizado e complexo

em que se alteraram as relações de produção e, com elas, todas as demais instâncias da vida

social.

A busca por qualificação técnico-científica, cada vez mais sofisticada e dependente de

inúmeros fatores e de várias instâncias, não podendo mais confinar-se apenas à sala de aula,

traz para as agências formadoras de professores novas preocupações que se chocam com as

limitações institucionais, seja relacionada às exigências burocrático-administrativas internas

das IES, seja relacionada à política de contenção de gastos imposta ao serviço público que, de

modo geral, afeta a adoção de medidas mais consistentes que poderiam ser introduzidas no

processo de formação de professores. Essas limitações tornam vulneráveis as propostas de

formação de professores que se tornam, pois, alvo de críticas constantes.

A formação docente passa, atualmente, por uma revisão que se constitui num grande

desafio: ajustar tal formação às exigências do mundo contemporâneo, formando o professor

crítico-reflexivo,  autônomo,  criativo,  flexível,  sensível  e  consciente  da  necessidade  de

continuar a investir na sua formação continuada.

Sendo assim, o Curso de Graduação em Pedagogia se alinha com as Políticas vigentes

da UFMT, buscando atender o discente em suas necessidades formativas para o exercício da

profissão,  abrangendo  os  sistemas  públicos  e  privados  de  ensino,  bem como  em  outros

espaços  educativos.  Entre  as  políticas  citamos:  Acolhimento  imediato  ao  ingresso,

Alimentação, Moradia, Auxílio Permanência, Programa de Educação Tutorial (PET),  Ações

de Acessibilidade e Inclusão na Universidade  Federal  de Mato Grosso (ver  Apêndice H),

entre outros.

1.1.2 Regime  acadêmico,  número  de  vagas,  número  de  entradas,  turno  de

funcionamento, períodos de integralização e dimensões das turmas



Regime acadêmico:  O Curso de Graduação em Pedagogia está organizado em regime de

crédito semestral.

Número de vagas e entrada: Uma entrada anual de 54 vagas.

Turno de funcionamento: O Curso de Graduação em Pedagogia funciona em 2 turnos, sendo

no período matutino e vespertino, na modalidade presencial. As aulas ocorrem regularmente

de segunda a  sábado nos  horários  correspondentes  às  turmas  envolvidas.  As  entradas  por

turno são alternadas  e,  por  isso,  a  definição  do turno de entrada  das  turmas  se  dá nesse

ingresso e permanece até a sua finalização. 

Períodos de integralização: O Curso será integralizado no período mínimo de 08 semestres

(quatro anos) e, no máximo, de 12 semestres (seis anos). 

Dimensão das turmas: As turmas serão compostas por 54 alunos para as aulas teóricas. No

Estágio Curricular Supervisionado que prevê a prática de inserção à docência, os alunos serão

organizados da seguinte forma: um orientador para cada grupo de até dez (10) estagiários.

Formas de ingresso no curso: O ingresso no curso é anual, via SISU/ENEM

ou ainda por meio de transferência interna e externa, matrícula de graduados e outras

formas legais, normatizadas pela UFMT.

1.1.3 Objetivos do curso

No que diz respeito aos objetivos, o Curso de Graduação em Pedagogia intenciona: 

 promover  a  formação  crítico-reflexiva  dos  licenciandos  em  Pedagogia,  com

conhecimentos profissionais relativos ao ensino, pesquisa e gestão educacional e de

processos  educativos,  comprometidos  social  e  politicamente  com a valorização  e

exercício  da  cidadania,  afirmação  da  vida  em  todas  as  suas  dimensões,  da

aprendizagem  e  do  desenvolvimento  humano  em  todas  as  idades,  situações  e

condições contextuais; 

 incentivar  o  exercício  da  autonomia,  da  criatividade  e  da  responsabilidade  na

intervenção educativa e pedagógica junto aos educandos; 

 possibilitar  o  acesso  ao  conjunto  de  conhecimentos  específicos  da  docência

propiciando referenciais teórico-metodológicos que instrumentalizem o docente e o

gestor à atuação profissional qualificada; 



 propiciar uma formação plural que assegure a atuação docente de forma ética, crítica

e criativa na gestão da sala de aula e de processos educativos, unidades escolares ou

espaços educativos não formais; 

 oportunizar  práticas  de  pesquisa  que  permitam  a  autonomia,  reflexão,

ressignificação, difusão e produção de conhecimentos na área da Educação.

1.1.4 Perfil profissional do egresso

Durante o Curso de Graduação em Pedagogia o estudante é apresentado ao campo

teórico-investigativo da Educação e da Pedagogia; aos processos de ensino-aprendizagem de

bebês,  crianças,  jovens,  adultos  e  idosos nas diferentes  áreas  do  saber;  à  organização  do

trabalho pedagógico em diferentes espaços educativos, formais e não formais, às práticas de

acompanhamento a docentes em diferentes instituições, mesmo antes do Estágio Curricular

Supervisionado  do  Curso  de  Graduação  em Pedagogia,  práticas  estas  consideradas  como

estágio de forma voluntária não remunerada ou remunerada, à organização e gestão escolar; à

compreensão e análises filosóficas, sociológicas, psicológicas, antropológicas sobre as ações

humanas e educativas intrínsecas à atuação do pedagogo; à conjuntura das políticas públicas

educacionais; às práticas específicas das metodologias de ensino e de pesquisa que coadunam

com a formação do perfil de pedagogo que acreditamos serem necessárias para o exercício da

profissão no âmbito dos sistemas públicos e privados de ensino, bem como em outros espaços

educativos. 

Sendo o professor agente de (re)educação das relações  sociais, de gênero e étnico-

raciais,  das funções pedagógicas  e de gestão da escola,  a docência assume cada vez mais

destaque  no  âmbito  da  formação  dos  pedagogos;  compreende  as  atividades  pedagógicas

inerentes  aos  processos  de  ensino-aprendizagens,  atividades  da  gestão  dos  processos

educativos  em  ambientes  escolares  e  não-escolares,  a  produção  e  disseminação  de

conhecimentos da área da Educação. A Pedagogia, portanto, requer uma consistente formação

teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do curso para

que o estudante possa atuar nas diversas dimensões profissionais, como destaca as Diretrizes

Curriculares Nacionais, Resolução CNE/ CP nº 01 de 15/05/2006, prevendo: 



a) Docência na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na

área de serviços e apoio escolar, além de em outras áreas nas quais conhecimentos

pedagógicos sejam previstos;

b) Gestão Educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre as

diversas  atuações  e  funções  do trabalho  pedagógico e  de  processos  educativos

escolares  e  não-escolares,  especialmente  no  que  se  refere  ao  planejamento,  à

administração,  à coordenação,  ao acompanhamento,  à  avaliação de planos e de

projetos  de  intervenção  pedagógica,  bem  como  análise,  formulação,

implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas e institucionais

na área de Educação; 

c) Produção  e  difusão  do  conhecimento  científico  e  tecnológico  do  campo

educacional.

O licenciando,  quando formado,  passa  de  aluno  a professor,  situação  esta  em que

muitos se sentem desafiados e inseguros para desenvolver a profissão. Autores que discutem

os  desafios  do  egresso  no início da  profissão,  tais  como Marcelo  (1999;  2006),  Vaillant

(2012), Papi e Martins (2010), Gabardo e Hobold (2011) apontam a necessidade de um olhar

mais  atento  para  esta  fase,  pois  a  mesma  se  configura  importantíssima  para  o

desenvolvimento profissional do professor, e, por isso, se não for bem trabalhada poderá gerar

um docente inseguro e insatisfeito com a profissão. Por outro lado, sublinham a necessidade

de se rever, na proposta do curso de formação de professores, as situações e as práticas que os

levem a compreender o cotidiano da escola associando ao currículo maiores oportunidades de

inserção à docência e a vivência dos espaços de formação e desenvolvimento profissional,

então cobrados dos egressos.

Diante do exposto a proposta curricular do Curso de Graduação em Pedagogia deverá

propiciar ao egresso condições de: 

-  atuar  com ética  e  compromisso  com vistas  à  construção  de  uma sociedade  justa,

equânime, igualitária;

- compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir,

para o seu desenvolvimento nas dimensões física, psicológica, intelectual, social, entre

outras;

- fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças da Educação Infantil e

dos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  assim como daqueles  que  não  tiveram

oportunidade de acesso à escola na idade própria;



- trabalhar,  em espaços escolares e não-escolares,  na promoção da aprendizagem de

sujeitos  em  diferentes  fases  do  desenvolvimento  humano,  em  diversos  níveis  e

modalidades do processo educativo;

- reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais

e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas;

-  aplicar  modos  de  ensinar  diferentes  linguagens,  Língua  Portuguesa,  Matemática,

Ciências,  História,  Geografia,  Artes,  Educação  Física,  de  forma  interdisciplinar  e

adequada  às  diferentes  fases  do  desenvolvimento  humano,  particularmente  de

crianças;

-  relacionar  as  linguagens  dos  meios  de  comunicação  aplicadas  à  educação,  nos

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação

e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas;

- promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a

comunidade;

-  identificar  problemas  socioculturais  e  educacionais  com  postura  investigativa,

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

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

religiosas, políticas e outras;

-  demonstrar  consciência  da  diversidade,  respeitando  as  diferenças  de  natureza

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

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;

- desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as

demais áreas do conhecimento;

-  participar  da  gestão  das  instituições  em que  atuem,  contribuindo  para  elaboração,

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;

-  participar  da  gestão  das  instituições  em  que  atuem  planejando,  executando,

acompanhando  e  avaliando  projetos  e  programas  educacionais,  em  ambientes

escolares e não-escolares;

- realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre seus alunos e

alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não-

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

ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre a organização do trabalho educativo e

práticas pedagógicas;



- utilizar,  com propriedade,  instrumentos próprios para construção de conhecimentos

pedagógicos e científicos;

- estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais

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

instâncias competentes;

-  procurar  manter-se  ligado  à  universidade,  seja  pela  participação  em  eventos  ou

seminários que envolvam discussões sobre a docência, seja em grupos de pesquisa,

quando  poderá  atualizar-se,  discutir  sobre  suas  necessidades  e  dificuldades,

socializando  experiências  e  práticas  de  docência  e  de  gestão  com  seus  pares,

auxiliados por um ou mais professores da universidade, oportunidade em que poderão

potencializar  seus  conhecimentos  na/pela  participação  em  diferentes  dimensões  e

espaços em que atuam os egressos da pedagogia.

1.1.5 Estrutura curricular

A  proposta  de  Matriz  Curricular  para  o  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia,

licenciatura, do ICHS/CUR/UFMT, está estruturada em torno de três dimensões que visam

promover um aprofundamento constante e gradual em articulação com os objetivos do curso e

do perfil profissional a ser formado. Sendo essas dimensões:

1)  o  conhecimento  da  escola  como  organização  complexa  que  tem  a  função  de

promover a educação para e na cidadania;

2) a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigação de interesse da

área educacional; 

3) a participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento

de sistemas e instituições de ensino.

Para  contemplar  o  desenvolvimento das  três  dimensões  da formação do  pedagogo

mencionadas, a Matriz Curricular do curso está estruturada em três núcleos, de acordo com a

Resolução CNE/CP Nº 01/15/05/2006: 

I – Núcleo de estudos básicos: 

Pautando-se  na  diversidade  e  na  multiculturalidade  da  sociedade  brasileira  que  situa

historicamente a educação escolar e desafia à atuação docente,  o Curso de Graduação em

Pedagogia,  licenciatura,  do  ICHS/UFMT/CUR  concentra  estudos  e  reflexões  das  áreas



específicas e interdisciplinares da formação docente, do campo educacional, dos fundamentos

e metodologias de ensino e das diversas realidades, situações e contextos educativos. Assim,

agrega conhecimentos relativos aos Fundamentos da Educação, ao Currículo, à Didática e às

Metodologias  de  Ensino,  à  Política  e  Gestão  da  Educação,  à  pesquisa  inerente  ao

conhecimento das diferentes realidades educacionais. 

II – Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos

Esse Núcleo está voltado às áreas de atuação profissional priorizadas pelo Projeto Pedagógico

do  Curso  que,  atendendo  a  diferentes  demandas  sociais,  oportunizará,  dentre  outras

possibilidades,  investigações  sobre  processos  educativos  e  de  gestão  em  diferentes

instituições; avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos

de  aprendizagem que  contemplam a  diversidade  social  e  cultural  da  sociedade  brasileira;

estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar propostas educacionais

consistentes e inovadoras.

III – Núcleo de estudos integradores

Proporcionará  atividades  para  enriquecimento  curricular,  compreendendo,  para  tanto,  a

participação em: seminários, projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, orientados

ou propostos por docentes do quadro efetivo da UFMT/CUR ou por instituições parceiras;

atividades  práticas,  que  propiciarão  vivências,  nas  mais  diferentes  áreas  do  campo

educacional,  assegurando  aprofundamentos  e  diversificação  de  estudos,  experiências  e

utilização de recursos pedagógicos; atividades de comunicação e expressão cultural.

De acordo com o artigo seis das DCN para o Curso de Graduação em Pedagogia (Resolução

CNE  N.1/  2006,  p.3-4),  em  sua  estrutura  o  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia,  deverá

respeitar  a  diversidade  nacional  e  a  autonomia  pedagógica  das  instituições  em que  está

alocado, sendo constituído de:

I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a
multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da
literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de
reflexão e ações críticas, articulará:
a)  aplicação  de  princípios,  concepções  e  critérios  oriundos  de  diferentes
áreas  do  conhecimento,  com  pertinência  ao  campo  da  Pedagogia,  que
contribuam  para  o  desenvolvimento  das  pessoas,  das  organizações  e  da
sociedade;
b) aplicação de princípios da gestão democrática em espaços escolares e não-
escolares;



c)  observação,  análise,  planejamento,  implementação  e  avaliação  de
processos educativos e de experiências educacionais, em ambientes escolares
e não-escolares;
d)  utilização de conhecimento multidimensional  sobre o ser  humano,  em
situações de aprendizagem;
e)  aplicação,  em  práticas  educativas,  de  conhecimentos  de  processos  de
desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões
física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial;
f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes
segmentos  da  sociedade,  relativamente  à  educação,  sendo  capaz  de
identificar  diferentes  forças  e  interesses,  de  captar  contradições  e  de
considerá-lo  nos  planos  pedagógico  e  de  ensino  aprendizagem,  no
planejamento e na realização de atividades educativas;
g)  planejamento,  execução e avaliação de experiências  que considerem o
contexto  histórico  e  sociocultural  do  sistema  educacional  brasileiro,
particularmente, no que diz respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do
Ensino Fundamental e à formação de professores e de profissionais na área
de serviço e apoio escolar;
h) estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de processos
de organização do trabalho docente;
i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas
por  crianças,  além  do  trabalho  didático  com  conteúdos,  pertinentes  aos
primeiros anos de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, História e Geografia,
Artes, Educação Física;
j)  estudo  das  relações  entre  educação  e  trabalho,  diversidade  cultural,
cidadania, sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade
contemporânea;
k) atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no contexto
do exercício profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando
o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa;
l) estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização da
educação nacional;
II -  um  núcleo de aprofundamento e  diversificação de estudos  voltado às
áreas  de  atuação  profissional  priorizadas  pelo  projeto  pedagógico  das
instituições e que, atendendo a diferentes demandas sociais,  oportunizará,
entre outras possibilidades:
a)  investigações  sobre  processos  educativos  e  gestoriais,  em  diferentes
situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e
outras;
b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e
processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural
da sociedade brasileira;
c)  estudo,  análise  e  avaliação de teorias  da  educação,  a  fim de  elaborar
propostas educacionais consistentes e inovadoras;
III - um  núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento
curricular e compreende 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. 



As disciplinas estão constituídas com carga horária de 64 horas no primeiro semestre,

e  80h  na  maioria  dos  demais  semestres.  O  componente  curricular  Estágio  Curricular

Supervisionado  apresenta  carga  horária  diferenciada:  no  5º  semestre  o  primeiro  estágio

denominado Estágio Curricular Supervisionado em Espaços Educativos não-formais, possui

carga horária de 80h e prevê a inserção em campos educacionais não formais. No 6º semestre

o Estágio Curricular Supervisionado será em Organização e Gestão da Educação, totalizando

80h.   No  7º  semestre,  o  Estágio  Curricular  Supervisionado  será  na  Educação  Infantil,

totalizando 96h e no 8º semestre será o Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais

do Ensino Fundamental e EJA, reunindo 144h. Para a realização do Estágio, o aluno deverá

ter cursado, no mínimo 1488 horas. Os casos omissos em situações de Mobilidade Acadêmica

deverão ser analisados pelo Colegiado de Curso. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e

a  disciplina  optativa  não  são  pré-requisitos  para  realização  dos  Estágios  Curriculares

Supervisionados, podendo estes ser realizados a posteriori. 

A  carga  horária  de  400  horas  de  prática  prevista  na  Resolução  CNE/CP  N.2,  de

19/02/2002 e no Parecer CNE/CP N.2, de 1/7/2015 será desenvolvida ao longo do curso por

meio da Prática como Componente Curricular (PCC) no contexto de diferentes disciplinas,

que compõem a Matriz Curricular. 

De acordo com a Resolução e da Resolução CNE/CP N.2, de 1/7/2015, a prática como

componente curricular (PCC) deve contemplar 400h a ser desenvolvida ao longo do curso de

graduação.  Na  presente  proposta,  articula-se  a  referida  carga  horária  de  prática,  a

indissociável associação entre teorias e práticas já prevista na LDB 9394/96 (artigo 61) e na

literatura em Educação, a qual reflete uma formação teórica sólida articulada a oportunidades

de  vivências  e  experiências  próprias  dos  problemas,  dilemas,  impasses,  dificuldades  e

contextos  da  profissão  docente,  das  situações  escolares,  de  sistemas,  de  programas  e  de

projetos educacionais, de contextos distintos da atuação profissional do pedagogo nas diversas

dimensões (gestão,  coordenação,  ensino, pesquisa) que ela ocupa, seja na escola  seja em

outros espaços sociais educativos. 

Essa compreensão conduziu nossa escolha nesse documento em articular a PCC nas

diferentes  disciplinas,  as  quais  poderão  ser  efetivadas  por  meio  de  proposição  de  ações,

intervenções  e  produções  no  âmbito  restrito  de  cada  disciplina,  ou  ainda  de  forma

interdisciplinar, considerando àquelas ofertadas no semestre/ano letivo. Referida prática como

componente curricular estará contemplada na formação dos licenciandos desde as reflexões

inerentes às aulas, às ações concretas ligadas às pesquisas, às análises e aos modos de fazer-se



ingressante  na profissão,  até  nas produções  materiais  e  inserções  concretas  em realidades

educacionais. 

Visando,  ainda,  atender  a  Resolução  CNE/CP  N.2,  de  1/7/2015  e  proporcionar

aprofundamento e diversificação de estudos, bem como em atendimento ao que preconiza a

Resolução  CNE  n.1/2006,  o  aluno  deverá  participar  de  atividades  teórico-práticas  de

aprofundamento  (ATPA)  que  lhe  propiciem  contato  com  diferentes  olhares,  enfoques,

concepções  e  práticas  acerca  da  profissão  de  pedagogo  (docência,  gestão,  pesquisa)

cumprindo 200h. Prevê-se, também, o cumprimento 64h (4 créditos) em disciplina optativa

eletiva constante do Rol de disciplinas optativas da UFMT/CUR, conforme Matriz Curricular.

Nesses termos, e em observância ao que dispõe as Diretrizes da Pedagogia (Resolução

CNE n.1 de 2006), entendemos que o currículo do Curso de Graduação em Pedagogia da

UFMT/CUR  contempla  a  integralização  dos  estudos,  uma  vez  que  se  prevê  a  efetiva

participação em:

I  -  disciplinas,  seminários  e  atividades  de  natureza  predominantemente
teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre outros,
sobre  teorias  educacionais,  situando  processos  de  aprender  e  ensinar
historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que
proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio a
estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e de
políticas públicas de Educação; 
II - práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciandos a
observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na execução
e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, tanto
em escolas como em outros ambientes educativos;
 III  -  atividades  complementares  envolvendo  o  planejamento  e  o
desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, atividades de monitoria,
de iniciação científica e de extensão, diretamente orientadas por membro do
corpo docente da instituição de educação superior decorrentes ou articuladas
às  disciplinas,  áreas  de  conhecimentos,  seminários,  eventos  científico-
culturais, estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas.
(Artigo 8º)

Para  finalizar  os  anseios  apresentados  nessa  Matriz  Curricular,  o  Trabalho  de

Conclusão de Curso (TCC), compreendido como imprescindível à formação do pedagogo,

coaduna-se  com  as  orientações  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Pedagogia

(BRASIL, 2006) que enfatiza a necessidade de o currículo contemplar estudos integradores.

Nesses  termos,  o  TCC  é  entendido  como  momento  de  aprofundamento  de  estudos,  de

interdisciplinaridade  no  que  tange  a  abordagem  temática  da  pesquisa,  de  criatividade,

autonomia, reflexão autoral e aperfeiçoamento da escrita acadêmica. Indica-se que a referida

pesquisa seja  iniciada  após ou em paralelo  à  disciplina de Metodologia da Pesquisa  em



Educação, a ser cursada no fluxo regular do curso no 7º semestre. Referido Trabalho de

Conclusão de Curso integra 64h (4 créditos) de trabalho individual orientado. 

Assim como o TCC, a disciplina Optativa (64h / 4 créditos) justifica-se nessa proposta

de  curso  como  possibilidade  de  ampliação  de  conhecimentos  relativos  à  formação  do

pedagogo que poderá escolher dentre as disciplinas optativas da UFMT/CUR aquela(s) que

mais aproxima dos seus interesses de formação e atuação profissional. 



1.1.5.1 Matriz curricular
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Metodologia do Trabalho Acadêmico Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Antropologia e Educação Obrigatória EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -
Psicologia e Educação Obrigatória PSI 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Psicologia do Desenvolvimento Humano Obrigatória PSI 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Filosofia e Educação Obrigatória EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -
Filosofia da Educação Obrigatória EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -
Sociologia da Educação Obrigatória EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -
Sociologia da Infância Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Língua Portuguesa Obrigatória LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - -
História da Educação Brasileira Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Política e Educação Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Política Educacional Brasileira Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Educação e Inclusão Obrigatória PSI 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Fundamentos da Didática Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Didática Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Currículo Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Teorias da Educação e da Pedagogia Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Teorias Contemporâneas da Educação Obrigatória EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -
Fundamentos e Gestão da Educação Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
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Fundamentos  e  Metodologias  da
Educação Infantil

Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Brincar e Educação Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Fundamentos do Ensino da Matemática Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Metodologias do Ensino da Matemática Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Linguagem e suas Metodologias Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Literatura Infantil Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Fundamentos da Alfabetização Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Alfabetização e Letramento Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Fundamentos e Metodologias do Ensino
de História

Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Fundamentos e Metodologias do Ensino
de Geografia

Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Fundamentos e Metodologias do Ensino
de Ciências Naturais

Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS Obrigatória LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - -
Arte-Educação Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Metodologia da Pesquisa em Educação Obrigatória EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

SUBTOTAL: 2112 - 400 - 2512 132 - 25 - 157  
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Estágio Curricular Supervisionado em 
Espaços Educativos Não-Formais

Obrigatória EDU - 80 - - 80 - 5 - - 5

Ter
cursado

pelo menos
1488 horas
da carga
horária

-

Estágio Curricular Supervisionado em 
Organização e Gestão da Educação

Obrigatória EDU - 80 - - 80 - 5 - - 5

Ter
cursado

pelo menos
1488 horas
da carga
horária

-

Estágio Curricular Supervisionado na 
Educação Infantil

Obrigatória EDU - 96 - - 96 - 6 - - 6 Ter
cursado

pelo menos
1488 horas

-
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da carga
horária

Estágio Curricular Supervisionado nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 
EJA

Obrigatória EDU - 144 - - 144 - 9 - - 9

Ter
cursado

pelo menos
1488 horas
da carga
horária

-

Optativa Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

SUBTOTAL:  64 400 - - 464 4 25 - - 29
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Atividades teórico-práticas de
Aprofundamento

Obrigatória - 200 - - - 200 12.5 - - - 12.5 - -

Trabalho de Conclusão de Curso Obrigatória EDU - 64 - - 64 - 4 - - 4
Metodologia
da Pesquisa

em Educação
-

SUBTOTAL:
 

200 64 - -
264

12.5 4 - - 16.5  

SUBTOTAL NÚCLEOS 2376 464 400 - 3240 148.5 29 25 - 202.5

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 3240 202.5  

Estágio Curricular não obrigatório* Optativo    

ENADE**  
* Conforme Lei 11.788/2008. ** De acordo com a legislação e normas.

Componente Curricular Natureza U.A. Carga Horária Créditos Requisitos
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Leitura e Expressão Escrita Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Linguística Aplicada à Educação Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Identidade e Diferença na Educação Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Políticas  Públicas:  História,  Conceitos  e
Princípios

Optativa
EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Educação de Jovens e Adultos Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Espaços  e  Processos  Educativos  Não-
Formais

Optativa
EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Aprendizagem Dialógica Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Literatura  e  Educação:  Itinerários  de
Formação

Optativa
EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Língua Portuguesa e Língua de Sinais como
L1 e/ou L2 na alfabetização da criança surda  

Optativa
EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Saúde, Educação e Ambiente Educativo Optativa
EDU/
ENF

64 - - - 64 4 - - - 4 - -

História Social da Mulher Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

História Social da Criança Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Corpo e Cultura Optativa EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

História Social do Negro Optativa HIS 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

História dos Povos Indígenas Optativa HIS 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Gênero, Diversidade, Relações Étnico-raciais
e Direitos Humanos

Optativa
PSI 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; T – Teórica;  PD – Prática de Disciplina;  PCC – Prática como Componente
Curricular; TOT – Total.
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1.1.5.2 Proposta de Fluxo curricular 

O aluno poderá se matricular em até 32 créditos por semestre.

Componente Curricular

Natureza

U.A.O

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos

Optativa/
Obrigatória

T
eó

ri
ca

P
D

P
C

C

P
A

C

T
O

T
A

L
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eó

ri
ca
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C

P
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O
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A

L

P
ré
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qu
is

it
o

C
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o

1°
 S

E
M

E
ST

R
E Antropologia e Educação Obr. EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Filosofia e Educação Obr. EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Língua Portuguesa Obr. LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Metodologia do Trabalho Acadêmico Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Sociologia da Educação Obr. EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

SUBTOTAL: 320 - 16 - 336 20 - 1 - 21

2°
 S

E
M

E
ST

R
E Psicologia e Educação Obr. PSI 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Sociologia da Infância Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Brincar e Educação Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Filosofia da Educação Obr. EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Teorias da Educação e da Pedagogia Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

SUBTOTAL: 320 - 64 - 384 20 - 4 - 24

3°
 S

E
M

E
ST

R
E História da Educação Brasileira Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Currículo Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Psicologia do Desenvolvimento Humano Obr. PSI 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

 Política e Educação Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Teorias Contemporâneas da Educação Obr. EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

SUBTOTAL: 320 - 64 - 384 20 - 4 - 24
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4°
 S

E
M

E
ST

R
E Literatura Infantil Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Política Educacional Brasileira Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Fundamentos e Gestão da Educação Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Fundamentos da Didática Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Educação e Inclusão Obr. PSI 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

SUBTOTAL: 320 - 64 - 384 20 - 4 -
24

5°
 S

E
M

E
ST

R
E

Fundamentos do Ensino da Matemática Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Linguagem e suas Metodologias Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Estágio Curricular Supervisionado em 
Espaços Educativos Não-Formais 

Obr. EDU - 80 -  - 80 - 5 -  - 5

Ter cursado
pelo menos

1488 horas da
carga

horária

-

Didática Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Fundamentos da Alfabetização Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

SUBTOTAL: 256 80 64 - 400 16 5 4 -
25

6°
 S

E
M

E
ST

R
E

Metodologias do Ensino da Matemática Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Estágio Curricular Supervisionado em 
Organização e Gestão da Educação

Obr. EDU - 80 -  - 80 - 5 -  - 5
Ter cursado
pelo menos

1488 horas da
carga horária

-

Fundamentos e Metodologias do Ensino de 
Geografia 

Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Metodologia da Pesquisa em Educação Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Fundamentos e Metodologias da Educação 
Infantil

Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

SUBTOTAL:
256 80 64 - 400 16 5 4 - 25
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7°
 S

E
M

E
ST

R
E

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS Obr. LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - -
Fundamentos e Metodologias do Ensino de 
História 

Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Arte-Educação Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -
Fundamentos e Metodologias do Ensino de 
Ciências Naturais

Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Estágio Curricular Supervisionado na 
Educação Infantil

Obr. EDU  - 96  -  - 96 - 6 -  - 6
Ter cursado
pelo menos

1488 horas da
carga horária

-

SUBTOTAL: 256 96 48 - 400 16 6 3 - 25

8°
 S

E
M

E
ST

R
E Optativa Opt. EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - -

Alfabetização e Letramento Obr. EDU 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - -

Estágio Curricular Supervisionado nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e EJA

Obr. EDU - 144 - - 144 - 9 - - 9
Ter cursado
pelo menos

1488 horas da
carga horária

-

SUBTOTAL: 128 144 16 - 288 8 9 1 - 18

SUBTOTAL DISCIPLINAS: 2176 400 400 - 2976 136 25 25 - 186

Trabalho de Conclusão de Curso Obr. EDU _ 64 - - 64 - 4 - - 4
Metodologia

da Pesquisa em
Educação

_

Atividades teórico-práticas de 
aprofundamento

Obr. - 200 - - - 200 12.5 - - - 12.5 - -

CARGA TOTAL D O CURSO: 3240 202,5

Estágio Curricular não obrigatório* Optativo

ENADE**  

TOTAL de Práticas como componente curricular 400

TOTAL de Estágio Curricular Supervisionado 400

TOTAL de Atividades teórico-práticas de aprofundamento 200

Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; PD – Prática de Disciplina; PCC – Prática como Componente Curricular; TOT – Total.
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1.1.6 Conteúdos curriculares 

Os conteúdos curriculares promovem o efetivo desenvolvimento do perfil profissional

do futuro pedagogo, considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias (em

horas-relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de

conteúdos pertinentes às Políticas Públicas em vigor, como: Política de Educação Ambiental

(Lei  nº  9.795/1999  e  decreto  nº  4.281/2002),  por  meio  da  disciplina  de  Fundamentos  e

Metodologias do Ensino de Ciências Naturais, ofertada no 7º semestre; Educação em Direitos

Humanos (conforme  previsto  no  Parecer  CNE/CP  Nº  8  de  06/03/2012,  que  originou  a

Resolução  CNE/CP  Nº  1,  de  30/05/2012,  com  as  disciplinas  Antropologia  e  Educação,

ofertada no  1º  semestre  e  Psicologia e Educação,  ofertada no 2º  semestre  e  Educação e

Inclusão, oferecida no 4º semestre; e de Educação das Relações Étnico-raciais e o Ensino de

História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, por meio da disciplina Antropologia e

Educação, ofertada no 1º semestre, (Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e Lei 11.645, de 10

de março de 2008). Dessa forma, procura-se diferenciar o curso dentro da área profissional e

promover o contato com a legislação em vigor, para atendimento de questões relevantes no

cenário da educação pública brasileira contemporânea. 

1.1.7 Metodologia de ensino e aprendizagem

Compreendemos  a  ação  de  mediar  o  conhecimento  como  um  processo  em  que

professores e estudantes aprendem juntos, em interação com a produção cultural acumulada e

com a realidade social. Os professores, como pesquisadores especialistas em suas respectivas

áreas, convocam e provocam estudos e reflexões junto aos acadêmicos, num processo de troca

em  que  ambos  ensinam e  aprendem,  enquanto  problematizam  determinados  aspectos  do

campo  pedagógico  nas  disciplinas  que  ministram;  essa  dinâmica  inicia  os  estudantes  em

processos de pesquisa propondo, dialogando, lendo e escrevendo. 

Dentre  as  muitas  ações  metodológicas  por  meio  de  aulas  expositivas  dialogadas,

trabalhos  individuais  ou  em grupos  de  estudos,  realização  de  seminários,  micro  aulas  e

oficinas,  participação  em debates  e  em seminários,  encontros  e  congressos,  realização  de

atividades  de  pesquisa  e  extensão,  participação  em defesas  de  dissertações,  teses  e  TCC,
34



visitas orientadas, aulas de campo entre outras, o estudante é colocado em experiências de

observar, descrever,  relatar, dialogar, ler, escrever,  refletir, identificar, diferenciar, analisar,

sintetizar,  deduzir, concluir,  julgar,  avaliar,  propor e comparar hipóteses sobre os diversos

fenômenos  que  envolvem  a  prática  pedagógica  em  seus  desdobramentos  nos  diferentes

espaços  educativos  (Educação  Infantil,  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental  e  Gestão

Educacional). Esse contato sistemático se dá numa troca incessante entre teoria e prática e

visa  ao  aprofundamento  sobre  determinado  campo  de  conhecimento,  mas  também

interdisciplinarmente. De acordo com o Parecer CNE/CP Nº 05 de 13 de dezembro de 2005, a

Metodologia pode se dar mediante: 

a) disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente teórica que farão

a introdução e o aprofundamento de estudos entre outros, sobre teorias educacionais,

situando processos de aprender e ensinar historicamente e em diferentes realidades

socioculturais  e  institucionais  que  proporcionem  fundamentos  para  a  prática

pedagógica,  a  orientação  e  apoio  a  estudantes,  gestão  e  avaliação  de  projetos

educacionais, de instituições e de políticas públicas de Educação; 

b) práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos graduandos a observação

e acompanhamento, a participação no planejamento, na execução e na avaliação de

aprendizagem, do ensino, de projetos pedagógicos, tanto em escolas como em outros

ambientes educativos; 

c) atividades  complementares  envolvendo  o  planejamento  e  o  desenvolvimento

progressivo  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  atividades  de  monitoria,  de

iniciação  científica  e  de  extensão,  diretamente  orientadas  por  membro  do  corpo

docente da instituição de educação superior decorrentes ou articuladas às disciplinas,

áreas  de  conhecimentos,  seminários,  eventos  científico-culturais,  estudos

curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades e experiências

entre outras, e, opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades especiais, a

educação  do  campo,  a  educação  indígena,  a  educação  em  remanescentes  de

quilombos,  em  organizações  não-governamentais,  instituições  escolares  e  não-

escolares públicas, filantrópicas e/ou privadas; 

d) Estágio Curricular Supervisionado que deverá ser realizado, ao longo do curso, em

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA, em grupos de

35



reforço  ou  de  fortalecimento  escolar,  gestão  dos  processos  educativos  como:

planejamento,  implementação  e  avaliação  de  atividades  escolares  e  de  projetos,

acompanhamento  de  ações  de  formação  continuada  de  professores,  reuniões  de

formação pedagógica com profissionais mais experientes, de modo a assegurar aos

graduandos  experiência  de  exercício  profissional,  em ambientes  escolares  e  não-

escolares,  que  amplie  e  fortaleça  atitudes  ética  conhecimentos  e  competências,

conforme o previsto no projeto pedagógico do curso.

Como  estratégia  de  apoio  ao  processo  de  ensino-aprendizagem  prevê-se  o  uso

opcional  da  Plataforma  Moodle  (www.ava.ufmt.br/)  pelo  AVA  –  Ambiente  Virtual  de

Aprendizagem – disponibilizada pela UFMT. Tal  recurso visa dar suporte  online  a cursos

presenciais  por  meio  de  atividades  organizadas  pelos  docentes  e  que  visem favorecer  a

aprendizagem dos acadêmicos colaborando de forma direta para o aprofundamento de estudos

individuais e/ou coletivos. 

1.2 Operacionalização do curso

1.2.1 Formas de nivelamento para o ingressante

A  Coordenação  de  Ensino  de  Graduação  do  Curso  realizará  anualmente  um

levantamento  de  demandas  acadêmicas  dos  discentes  ingressantes  e,  por  meio  de

planejamento específico a ser definido junto ao Colegiado de Curso e ao Núcleo Docente

Estruturante, proporá estratégias de superação das dificuldades eventualmente apresentadas

por esses alunos no Curso de Graduação em Pedagogia.

Considerando que ler e escrever muito bem são competências fundamentais para os

pedagogos,  tal  questão  será adotada  como preocupação  central  na formação no Curso de

Graduação em Pedagogia, em todas as disciplinas do curso, com cuidado especial  para as

disciplinas do 1º semestre. 

Ainda,  de  maneira  permanente,  será  incentivado  que  os  estudantes  participem dos

programas  de  Tutoria  e  Monitoria  da  UFMT/CUR,  promovidos  pelos  diferentes  cursos,

conforme Resolução CONSEPE N.º 36, de 24 de maio de 2010, a qual estabelece as normas
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para  regulamentar  o  Programa  de  Tutoria  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso,  e

Resolução CONSEPE N.º 51, de 03 de maio de 2016, que dispõe sobre a normatização da

Monitoria na Universidade Federal de Mato Grosso. 

1.2.2 O trabalho acadêmico

O discente do Curso de Graduação em Pedagogia terá como lócus privilegiado de

formação  as  aulas  presenciais  oferecidas  na  forma  das  disciplinas  constantes  na  matriz

curricular.  O  curso  é  oferecido  regularmente  de  segunda-feira  a  sexta-feira,  em  horário

definido na matrícula. Do ponto de vista metodológico, o curso prevê sua organização em

torno de três núcleos: 

1. Núcleo  de  Estudos  Básicos: composto  pelas  disciplinas  de  fundamentos  e  de

metodologias.  Este  núcleo  pretende  oferecer  ao  discente  conhecimento  das  bases

teórico-críticas do pensamento educacional. Está organizado de modo a inseri-lo no

pensamento  sociológico,  filosófico,  antropológico,  psicológico  e  histórico  das

principais  correntes  educacionais  ou  pedagógicas.  Dirige-se  a  fomentar  este

pensamento  na  relação  com  as  metodologias  de  ensino  produzidas  por  diferentes

matrizes  teóricas  (sociointeracionismo,  construtivismo,  pedagogia  libertadora,

pedagogia  histórico-crítica  e  crítico  social  dos  conteúdos).  As  disciplinas

caracterizadas como fundamentos da educação são desenvolvidas do 1º ao 4º semestre

do curso. Àquelas definidas como metodologias de ensino são desenvolvidas a partir

do  5º  semestre  do  curso.  Esta  temporalização  entre  fundamentos  e  metodologias

atenta-se a uma formação substancial da prática e da gestão dos processos educativos.

Ao mesmo tempo, o núcleo prevê a realização das Práticas Educativas em Diferentes

Espaços, como forma de ampliar a reflexão sobre o trabalho educativo em diferentes

âmbitos (instituições, práticas comunitárias, espaços educativos formais e não formais)

da sociedade.

2. Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de estudos: perfaz um total de 464h,

é  composto,  de  acordo  com o  Regulamento  de  Estágio  Curricular  Supervisionado
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(400h)  (Apêndice  B),  pelos:  (a)  Estágio  Curricular  Supervisionado  em  Espaços

Educativos  não-formais;  b)  Estágio  Curricular  Supervisionado  em  Organização  e

Gestão da Educação  c)  Estágio  Curricular  Supervisionado na educação  infantil;  d)

Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA e

e) Disciplina optativa (64 h). Está organizado para garantir a inserção do discente na

especificidade  do  trabalho  docente,  a  partir  de  uma  perspectiva  de  pesquisa  da

atividade educativa em sua interface com a sala de referência (educação infantil), a

sala de aula (anos iniciais do ensino fundamental), a gestão das instituições educativas

(Centros  de  educação  infantil  e  unidades  escolares).  O  Estágio  Curricular

Supervisionado  em  espaços  educativos  não-formais  (80h)  é  desenvolvido  no  5º

semestre do curso. Estágio Curricular Supervisionado em Organização e Gestão da

Educação (80 h) é desenvolvido no 6º semestre. O Estágio Curricular Supervisionado

na  educação  infantil  (96h)  é  desenvolvido  no  7º  semestre  do  curso.  O  Estágio

Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA (144h) é

desenvolvido no 8º semestre. A Disciplina Optativa é eletiva para o discente, que deve

escolher uma disciplina oferecida pelo Departamento de Educação, pelo Departamento

de História, pelo Departamento de Enfermagem, pelo Curso de Psicologia, desde que

contemplem o rol das disciplinas optativas. A Disciplina Optativa pode ser cursada no

8º Semestre, como indica a matriz curricular, ou em tempo determinado pelo discente.

Esta temporalização entre o primeiro e o segundo núcleo visa o aprofundamento do

corpo de conhecimentos teórico-metodológicos, por intermédio de uma inserção nos

espaços formais e não formais de educação. A pesquisa dos fenômenos educacionais,

o aprofundamento dos temas de interesse e a pesquisa bibliográfica colocam-se neste

núcleo  como possibilidades  de ampliação  de  leituras  à  interpretação dos dados da

realidade educativa.

3. Núcleo de Estudos Integradores: composto das Atividades  Teórico-Práticas  de

Aprofundamento  e  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)),  conforme

Regulamento  Atividades  Teórico-Práticas  de  Aprofundamento  (Apêndice  C)  e

Regulamento  de  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  (Apêndice  D).  Está

organizado de modo a garantir a produção intelectual discente. As Atividades Teórico-
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Práticas de Aprofundamento (ATPA) podem ser realizadas pelo discente a partir do 1º

semestre do curso, sendo indicado o cumprimento de até 48h semestrais de ATPA. As

ATPA  estabelecem  relação  com  um  conjunto  de  atividades  extracurriculares,  de

caráter  acadêmico  (discussões,  seminários  temáticos,  avaliação  do  Curso  de

Graduação em Pedagogia, atividades de extensão, bancas públicas de qualificação e de

defesa  de mestrado,  rodas  de  conversa,  etc.)  oferecidas  pela UFMT ou por outras

instituições. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deve ser realizado depois que o

aluno tenha cursado a disciplina Metodologia da Pesquisa em Educação. O TCC se

configura como uma produção intelectual que evidencia os conhecimentos construídos

durante o processo de formação, incorporando reflexões das experiências advindas das

disciplinas,  das  práticas  de  ensino e  da pesquisa.  O 3º  núcleo está  estruturado  de

maneira  a  ser  desenvolvido  simultaneamente  aos  demais  núcleos,  uma  vez  que  a

atividade de formação extracurricular e a atividade de pesquisa devem estar articuladas

ao que neles é proposto.

A  cada  início  de  semestre  o  Colegiado  de  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia

encaminhará para o Programa de Tutoria do Curso de Licenciatura em Letras (Câmpus local)

os discentes que apresentarem dificuldades de escrita, como problemas básicos de ordem da

ortografia, de regras gramaticais e da estruturação textual. 

Em se tratando do apoio integral ao discente, a Coordenação de Curso orientará os

docentes  quanto  à  utilização  da  Plataforma  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  –  AVA.

Como este  ambiente  compõe  o  Sistema  Integrado  de  Gestão  Acadêmica  (SIGA),  nele  o

docente  pode  inserir  materiais  de  suporte  à  compreensão  do  conteúdo,  que  permitam ao

discente experienciar atividades de interação (como fóruns de discussão do conteúdo ou de

temáticas de estudo). O objetivo é que a comunicação com os discentes seja potencializada. A

AVA  compõe  um  dos  pilares  do  Projeto  de  Educação  Mediada  por  Tecnologias  da

Comunicação e da Informação, integrado às Tecnologias da Informação e da Comunicação da

UFMT, que perfaz um dos apoios à prática pedagógica, contribuindo para o enriquecimento

das estratégias de ensino, na modalidade presencial. O discente acessará o AVA de acordo

com as disciplinas em que estiver matriculado desde o 1º semestre do curso. 

De  forma  geral,  com  o  objetivo  de  potencializar  a  integração  curricular,  a

Coordenação de Curso realizará reuniões semestrais com os professores do Núcleo de Estudos
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Básicos, professores do Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de estudos e professores

do Núcleo de Estudos Integradores. Essa integração curricular será garantida na interlocução

dos fundamentos e das metodologias com o Estágio Curricular Supervisionado e o TCC. 

A pesquisa se constitui como estratégia privilegiada de estudo e de aprendizagem, de

forma que os discentes são incentivados durante todo o Curso de Graduação em Pedagogia a

participar dessa atividade. A Coordenação do Curso, bem como todos os docentes, incentivará

os  discentes  a  participarem do  Núcleo  de  Pesquisa  em Educação  –  NUPED,  laboratório

específico  de  pesquisa  do  curso  (Apêndice  G).  A estrutura  do  NUPED tenciona  garantir

condições de estudo e de pesquisa aos discentes, como espaço com infraestrutura adequada

(computadores,  mesas,  Internet).  Ao  mesmo  tempo,  os  grupos  de  pesquisa  dos  docentes

permanecerão abertos à inserção dos discentes a qualquer tempo de sua formação, permitindo-

lhes estudar temas de investigação, referenciais teóricos e metodológicos para a definição do

TCC, participar de atividades específicas de pesquisa, como: reuniões de pesquisa, trabalho de

campo,  seminários,  rodas  de  conversa,  apresentação  de comunicação  oral  em congressos,

audiência de banca de qualificação e de defesa de dissertação de mestrado, dentre outras. 

Em  termos  de  estratégia  de  estudo  e  pesquisa,  os  alunos  serão  permanentemente

incentivados à utilizar a Biblioteca Regional do Câmpus. O acesso ao acervo, às obras das

referências básicas e complementares das disciplinas do curso, é condição sine qua non para

uma formação inicial de qualidade.

Outra estratégia fundamental de estudo e aprendizagem são as atividades de extensão.

Serão mantidos Programas de Extensão Permanentes visando garantir  espaços de estudo e

aprendizagem teórico-prática, como o Projeto Leitura sem Grades, o Programa de Educação

Tutorial – PET e o Laboratório de Ludicidade Soraiha Miranda de Lima – Brinquedoteca.

Com  periodicidade  anual,  os  alunos  serão  incentivados  à  participar  de  outras  ações  de

extensão  (atividades  consideradas  tradicionais  no  Curso),  como  forma  de  viabilizar  a

socialização  da  produção  intelectual  acadêmica,  sendo  elas:  o  Encontro  de  Pedagogia,  a

Mostra do Estágio Curricular  Supervisionado da Pedagogia,  o  Congresso  de Pesquisa em

Educação  –  CONPEduc,  organizado  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação

(PPGEdu – UFMT).
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Na perspectiva da potencialização das práticas, o Laboratório de Práticas de Ensino,

organizado pela Instituto de Ciências  Humanas e Sociais/CUR/UFMT, se apresenta como

possibilidade  de  um  espaço  comum  de  trabalho  teórico-prático  a  ser  realizados  por

professores e alunos. Consiste, pois, em mais uma estratégia de atendimento às necessidades

de formação dos alunos do Curso de Graduação em Pedagogia, garantindo, para tanto, uma

formação de caráter interdisciplinar, a articulação entre conhecimentos, práticas e tecnologias

educacionais,  e  a  garantia  de  aprendizado  e  o  desenvolvimento  coletivo  de  práticas  e

metodologias.

1.2.3 Estágio Curricular Supervisionado

A formação do professor não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos ou

de técnicas, mas pela reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção profissional

que é também pessoal, constituindo assim uma história de vida da docência. Tal compreensão

nos encaminha a registrar algumas concepções teóricas e bases legais inerentes ao Estágio

Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Pedagogia UFMT/CUR.

De acordo  com a  Resolução  CNE/CP Nº  1,  de  15 de  maio de  2006,  que  institui

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, o

Estágio  Curricular  Supervisionado  deve  “ser  realizado,  ao  longo  do  curso,  de  modo  a

assegurar  aos  graduandos  experiência  de exercício  profissional,  em ambientes escolares  e

não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências: a) na

Educação Infantil e nos Anos iniciais do Ensino Fundamental e EJA, prioritariamente; b) na

participação  em  atividades  da  gestão  de  processos  educativos,  no  planejamento,

implementação,  coordenação,  acompanhamento  e  avaliação  de  atividades  e  projetos

educativos; c) em reuniões de formação pedagógica”.

Ainda em consonância com as DCN mencionadas, conforme o Parecer nº 5 de 2015 o

estágio pressupõe

[...]  atividades  pedagógicas  efetivadas  em  um  ambiente  institucional  de
trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na relação
interinstitucional,  estabelecida  entre  um docente  experiente  e  o  estudante
estagiário,  com a mediação de  um professor  supervisor  acadêmico. Deve
proporcionar  ao  estagiário  uma  reflexão  contextualizada,  conferindo-lhe
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condições para que se forme como autor de sua prática, por meio da vivência
institucional  sistemática,  intencional,  norteada pelo projeto pedagógico da
instituição formadora e da unidade campo de estágio. Durante o estágio, o
licenciando  deverá  proceder  ao  estudo  e  interpretação  da  realidade
educacional  do  seu  campo  de  estágio,  desenvolver  atividades  relativas  à
docência  e  à  gestão  educacional,  em  espaços  escolares  e  não-escolares,
produzindo uma avaliação desta experiência e sua auto-avaliação (BRASIL,
2005, p.15).

Trazendo a trajetória da legislação do Estágio Curricular Supervisionado, temos a Lei

n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 que regulamenta tal prática em âmbito nacional; a

Resolução CONSEPE N.º 117, de 11 de agosto de 2009 que dispõe sobre o Regulamento

Geral de Estágio da Universidade Federal de Mato Grosso; a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15

de maio de 2006 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia,

licenciatura; e o componente curricular de Estágio Supervisionado do Curso de Graduação em

Pedagogia/ICHS/CUR/UFMT,  o  qual  é  caracterizado  como  obrigatório  para  a  formação

profissional e ocorrerá por meio de atividades teórico-práticas, conforme o Regulamento que

se encontra no Apêndice B.

Atendendo  ao  que  prescreve  a  Resolução CNE/CP  N.2,  de  1/7/2015,  o  Estágio

Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Pedagogia/UFMT/CUR desenvolver-

se-á com a carga horária de 400 horas distribuídas ao longo do curso, sendo ofertado em

quatro momentos:  no quinto,  sexto,  sétimo e  oitavo  semestres.  No 5º  semestre  o  Estágio

Curricular Supervisionado em espaços educativos não-formais (80h/ 5 créditos)  intenciona

ofertar aos alunos possibilidades diversas de inserção profissional em contextos educacionais

não formais. No 6º semestre o Estágio Curricular Supervisionado em Organização e Gestão

da Educação (80h/ 5 créditos) prevê a participação em atividades da gestão educacional. No

7º semestre o Estágio Curricular Supervisionado ocorrerá em Unidades de Educação Infantil

(96h/6 créditos). Já no 8º semestre o Estágio Curricular Supervisionado será nos Anos Iniciais

do Ensino Fundamental e EJA (144h /9 créditos), visando atender a formação prática para a

docência e a gestão escolar.

 Quanto  ao  modo  de  relacionamento  UFMT/escola  e  outras  instituições  campo,

compreendemos a necessária articulação a ser empreendida em período anterior às atividades

de inserção nos campos de estágio. Nesse ínterim, os acadêmicos e orientadores socializam a

proposta de estágio no coletivo desses espaços, ouvindo-os em suas ponderações sobre como
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eles participarão do/no Estágio Curricular Supervisionado e acatando sugestões, ou também

na possibilidade de acompanhar o planejamento e as propostas da escola para o semestre

letivo, ouvindo experiências e relatos dos professores quanto às dificuldades e desafios nas

práticas com as turmas que estão sob sua regência. 

Após  este  período  que  pode  ser  considerado  como  de  relacionamento  prévio  ao

desenvolvimento  do  Estágio  Curricular  Supervisionado,  a  manutenção  de  diálogo  entre

acadêmicos e professores das salas onde atuarão (ou ainda os profissionais das instituições

onde  o  estágio  ocorrer),  para  discussão  das  atividades  planejadas  e  então,  iniciarão  as

atividades de conhecimento do espaço escolar, da organização e funcionamento da escola,

observação participante e regência, sendo acompanhados por um orientador para cada grupo

de dez (10) estagiários.

Na proposta de Pimenta (2011), Silvestre (2011) Ghedin e Almeida (2008) o estágio

deve ser considerado como um espaço potencial de construção de conhecimentos relacionados

ao fazer, associado às habilidades de reflexão crítica, investigação e interpretação constante

acerca da realidade em que o profissional da educação se encontra inserido. Rocha (2010)

infere que a construção do conhecimento que se dá pela via do estágio deve ser compartilhada

entre escolas  e  universidade em projetos colaborativos.  Já para Pimenta e Lima (2004) o

estágio deve extrapolar os limites de uma disciplina do curso de formação docente, e assim

sendo, constituir-se em uma possibilidade de articulação entre pesquisa, ação/reflexão entre

outras  disciplinas  do  curso  de  formação  e  as  práticas  da  escola,  em  uma  dimensão

interdisciplinar. 

Corroborando  o  que  autoras  orientam,  a  proposta  da  UFMT/CUR para  o  Estágio

Curricular Supervisionado na Pedagogia propõe ações de forma compartilhada, considerando

e compreendendo que professores e alunos crescem nesse processo de ensinar e aprender,

posto que as aprendizagens acontecem de ambos os lados, tanto a partir  das metodologias

propostas pela Universidade, quanto as experiências de como trabalhar com os desafios da

prática, cujos professores e profissionais das diferentes instituições, imersos na profissão, têm

muito a partilhar. 

A proposta de Estágio Curricular Supervisionado organizado coletivamente constitui-

se  em  projeto  colaborativo  Universidade/escola;  ambas  as  partes  propiciam  a  formação

continuada no dia a dia da profissão, seja no cotidiano da prática, quando o professor aprende
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e ensina o licenciando e vice-versa,  seja  nos  encontros  com os professores ou,  ainda,  na

participação  da  formação  continuada  da  escola,  quando  a  Universidade  também  poderá

partilhar com os professores conhecimentos, metodologias e formas de trabalhar a docência,

trazendo  para  as  discussões  novos  referenciais  sobre  a  formação  de  professores  e  suas

práticas.

Assim  compreendendo  o  estágio,  trazemos  à  tela  a  afirmação  de  Carlos  Marcelo

(1992) de que não se deve pretender  que a  formação inicial  ofereça propostas planejadas

unilateralmente, prontas e acabadas, mas sim, apresentar ao licenciando o movimento em que

se constrói o desenvolvimento profissional docente, o qual tem como seu ponto de referência

a escola, ou ainda, o lugar da docência.

No  intuito  de  explicitar  algumas  concepções  teóricas  acerca  do  estágio,  julgamos

importante pontuar que para Mizukami (2005) a prática por si só não supre o domínio dos

conteúdos específicos de forma satisfatória e não oferece, de forma sistematizada e articulada,

a base de conhecimento que o professor necessita para ensinar. Daí decorre o entendimento de

que  há  necessidade  de  boa  base  teórica,  para  que  esta  prática  seja  construída

significativamente  podendo,  sempre  que  necessário,  ser  ressignificada  e  reconstruída,

individual  e/ou coletivamente  –  concepção  essa que  nos move na  condução  dos  estágios

supervisionados no curso.

Corroboramos do princípio formativo da ‘reflexão na ação e sobre a reflexão na ação’,

proposto por Ghedin (2005), como base fundamental para o estágio compreendendo que o

conhecimento  faz  parte  da  ação  pela  apropriação  das  teorias  que  possam oferecer  novas

propostas de transformação da escola, como espaço de construção da identidade profissional e

da autonomia do professor. 

Considerando o lugar especial que a escola (e demais instituições formadoras) ocupa

na formação inicial do licenciando em Pedagogia, tanto pelas experiências individuais, quanto

pelas experiências  partilhadas com o outro, concluímos apoiados em Nóvoa (2000) que a

escola é o melhor lugar para a aprendizagem da profissão docente, e o estágio na sua função

educativa de oportunizar vivências de situações cotidianas, apresenta-se como momento de

vivenciar dilemas e desafios próprios da profissão. Nesse jogo de sentidos, o autor pontua que

“(...) as tramas, as posturas, os planos e propostas de formação compõem o movimento da

formação profissional” necessários aos docentes. (NÓVOA, 2008, p.44).
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1.2.4 Atividades teórico-práticas

As  atividades  teórico-práticas  objetivam  garantir  a  relação  entre  os  conteúdos  da

matriz curricular e outras atividades acadêmicas, constituindo-se como experiências válidas

para o aprimoramento na formação básica e profissional. Convergem para a flexibilidade da

formação do estudante de Pedagogia no sentido de oportunizar aprofundamento temático e

interdisciplinar.  Em  atendimento  à  Resolução  CNE/CP  N.2,  de  1/7/2015  que  institui  as

Diretrizes  Nacionais  para  Formação  de  Professores  da  Educação  Básica,  a  carga  horária

destinada  às  ações  denominadas  como  sendo  “Atividades  Teórico-Práticas  de

Aprofundamento” – ATPA – é de 200 horas. 

ATPA,  entendidas  como  sendo  complementares  à  formação  docente,  podem  ser

desenvolvidas por meio de atividades diversas como: participação em grupos de pesquisa,

monitoria, tutoria; realização de pesquisa de iniciação científica; participação em programas e

projetos  de  extensão;  participação  (ouvinte  ou  proponente)  em  seminários,  congressos,

encontros  e/ou  eventos  científico-culturais;  realização  de  estudos  curriculares  específicos,

orientados  ou  supervisionados  por  docente  da  universidade;  representação  em  órgãos

colegiados/entidades estudantis/entidades sociais; realização de atividades de cunho artístico-

culturais; produções técnico-científicas; participação em cursos extracurriculares na UFMT ou

instituições  ligadas  aos  sistemas  públicos  de  ensino  Estadual  ou  Municipal,  ou  ainda,

filantrópico e/ou privado mediante parceria estabelecida a priori com a UFMT/CUR, e desde

que  tenham  alguma  afinidade  com  o  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia;  colaboração

voluntária  ou remunerada  em projetos  e/ou programas  educativos  imersos  em instituições

escolares;  apresentação  de  trabalhos  de  comunicação  oral,  pôster/banner,  relato  de

experiência em eventos científicos; publicações em meios acadêmicos (livros, revistas, Anais)

e mídias impressas (jornal, revistas) locais ou regionais.

Para  que  os  alunos  possam  vivenciar  experiências  diversificadas  na  proposta  de

ATPA,  eles  serão  estimulados  a  somar suas  200h em diferentes  modalidades  (não  sendo

aceito que uma única modalidade reúna a carga horária obrigatória). Para tal, a ATPA possui

Regulamento  próprio  (Apêndice  C),  de modo a  garantir  que  se  cumpra  seu  propósito  de

garantir o aprimoramento de sua formação acadêmica.
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1.2.5 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho  de  Conclusão  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia,  na  modalidade

Monografia, tem como pré-requisito a aprovação na disciplina Metodologia da Pesquisa em

Educação,  ofertada  no  sexto  semestre  do  fluxo  regular,  já  que  para  a  realização  do

TCC pressupõe-se  a  elaboração  de  um  projeto  de  pesquisa  que  organize  e  direcione  a

produção monográfica. O TCC, no âmbito da Matriz Curricular do Curso de Graduação em

Pedagogia,  reflete  a  finalidade  de  possibilitar  aprofundamento  teórico,  a  reflexão,  a

autonomia,  a  responsabilidade  e  o  compromisso com as  questões  atinentes  ao  Curso e  à

profissão de pedagogo. Atende, portanto, a formação para a pesquisa em Educação – inerente

à atividade docente exigida nos dias de hoje.

As etapas do TCC compreendem: o planejamento da pesquisa, execução – viabilizada

por meio de estudo individual apoiado, por vezes,  com a participação junto aos grupos de

pesquisa; orientação de um professor do quadro efetivo da UFMT/CUR; comunicação clara

no texto e na defesa pública do trabalho. O TCC deve reunir revisão bibliográfica temática

que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa delineada no contexto da disciplina

Metodologia  da  Pesquisa  em  Educação,  por  meio  do  projeto  de  pesquisa.  As  diversas

modalidades  de  pesquisa  estão  previstas  como sendo possíveis  à  ampliação  do  objeto  de

estudo. A apresentação oral à banca constituída por membros internos e, quando necessário,

também por um membro externo convidado, é obrigatória. Há a necessidade de observância

ao Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (Apêndice D) e às Normas Técnicas

da NBR/ABNT 14724/2011.

1.2.6 Núcleo de apoio pedagógico - NAPE

Conscientes  da  necessidade  de  empreender  ações  que  atendam  às  demandas  de

atendimento, apoio e assessoramento aos docentes e discentes, foi criado o Núcleo de Apoio

Pedagógico  (NAPE)  com  a  finalidade  de  atendar  aos  docentes  em  suas  necessidades

educativas e profissionais, visando ações que permitam a articulação satisfatória do ensino,

pesquisa e extensão. O NAPE, foi  organizado a partir  do NDE, e também das discussões

coletivas  nas  reuniões  do  Colegiado  e  do  Departamento  do  Curso  de  Graduação  em

Pedagogia, 
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O NAPE funciona também no sentido de órgão consultivo no atendimento às questões

em que o NDE, o colegiado de Departamento e o Colegiado de Curso se sintam provocados a

procurar profissionais de maior experiência na instituição que possam clarear questões que

necessitem retomada histórica  na  trajetória  do  curso  para  melhor  solucioná-las.  Assim,  o

NAPE  tem  extrema  importância  nas  ações  e  tomadas  de  decisões  conjuntas  no

desenvolvimento do Curso de Graduação em Pedagogia da UFMT/CUR.

1.2.6.1 Formas de apoio ao discente

O apoio ao estudante no Curso de Graduação em Pedagogia apresenta-se de diferentes

formas e vias institucionais descritas a seguir: 

a. Apoio didático durante as aulas quando o discente apresenta dúvidas, 

questionamentos, ideias e, no contexto do diálogo com professor e alunos, recebendo

a atenção necessária para superar dúvidas e construir suas ideias; 

b. Atendimento ou orientação individual ou em grupo mediante agendamento com o 

professor, fora da sala de aula; 

c. Atendimento da coordenação de ensino para o esclarecimento de dúvidas relativas ao 

funcionamento do curso e outras demandas correlatas; 

d. Diálogo permanente entre docentes e professores para encaminhamento de situações 

ou demandas que se fazem necessárias intervenções visando mediar tomadas de 

decisões relativas ao bom andamento do processo de ensino-aprendizagem no curso; 

e. Oferta de programas e projetos de pesquisa, extensão, estágios, eventos, monitoria e 

tutoria que possibilitem vivências formativas e de iniciação científica 

complementares à formação; 
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f. Atividades Extracurriculares: Atividades extraclasses que visam auxiliar os alunos 

nos processos de não aprendizagem. Estas atividades podem ser efetuadas através de 

diversos mecanismos, incluindo a Internet (Exercícios no AVA), grupos de discussão

(Fórum), Chat, Exercícios extras, entre outros que o professor julgar necessário.

Outras  formas  de  apoio  à  inclusão  social  do  aluno,  a  permanência,  a  mobilidade

acadêmica,  a intercâmbios são previstas no âmbito da universidade e recebem o apoio da

gestão e dos docentes do curso no que diz respeito a propositura de ações e orientações aos

alunos para participarem dos processos mediante editais. 

Abaixo seguem as fontes que regulamentam as ações institucionais mencionadas: 

Resolução CONSEPE No 74, de 28 de julho de 2014. Dispõe sobre intercâmbio 

internacional para a comunidade acadêmica da UFMT. 

Resolução CONSEPE No 08, de 24 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre regulamento 

de mobilidade acadêmica. 

  Resolução CONSUNI N.º 25, de 23 de outubro de 2013. Dispõe sobre aprovação da 

norma do Auxílio Permanência em substituição à Bolsa Permanência. 

  Resolução CONSUNI N.º 18, de 03 de julho de 2013. Dispõe sobre a normatização 

do Programa de Bolsa Expandido Fronteiras, destinado à Mobilidade Acadêmica 

Internacional. 

  Resolução CONSEPE N.º 37, de 24 de maio de 2010. Dispõe sobre normatização do 

Programa de Bolsa de Apoio a Inclusão no âmbito da UFMT. 

Resolução CONSEPE N.º 36, de 24 de maio de 2010. Estabelece normas para 

regulamentar o Programa de Tutoria da Universidade Federal de Mato Grosso. 

  Resolução CONSEPE N.º 43, de 24 de maio de 2010. Dispõe sobre a normatização da

Monitoria na Universidade Federal de Mato Grosso. 

  Resolução CONSUNI N.º 05, de 05 de maio de 2010. Dispõe sobre alteração na 

Resolução Consuni n.º 10, de 14 de setembro de 2004, referente a Política de Bolsas 

Estudantis na UFMT e a partir da qual as Bolsas oferecidas pela UFMT a estudantes 

serão as seguintes: Bolsa Pesquisa, Bolsa Extensão, Bolsa Evento, Bolsa Permanência,
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Bolsa Aula de Campo, Bolsa Monitoria, Programas de Tutoria, Mobilidade 

Acadêmica, de Apoio a Inclusão e Bolsa Moradia. 

Em outras situações, o NAPE poderá encaminhar os discentes, ao:

Programa de Assistência Estudantil – PRAE; 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), ofertado pelo curso de Psicologia da UFMT/CUR;

Programa de tutoria de outros departamentos;

Programa de Extensão de outros Departamentos, a exemplo do Centro de Línguas 

(CELIG), já que é possível estabelecer acordos e parcerias, conforme demanda levantada.

Estágios remunerados e não remunerados.

1.2.6.2  Formas de apoio ao egresso

O NAPE deve contribuir para o acompanhamento ao egresso em suas necessidades

formativas, de inserção no ambiente da profissão e apoio no período inicial da docência. Tais

atividades podem ser desenvolvidas com ações articuladas junto aos sistemas de ensino, pela

via da formação específica a estes novos profissionais e também por projetos e programas da

própria instituição formadora UFMT junto aos egressos.

1.2.7 TIC no processo de ensino-aprendizagem

As tecnologias informacionais da comunicação (TIC) são amplamente utilizadas pela UFMT,

tanto para a administração  da vida acadêmica como parte  integrante  das metodologias de

ensino intrínsecas às aulas e à condução do processo de ensino-aprendizagem nas diferentes

disciplinas e  formas  de  participação  da/na  vida acadêmica.  As TIC são  entendidas  como

recursos  imprescindíveis  na  comunicação  dos  dias  atuais,  em  especial,  nos  contextos

educativos. 

Compreendida como ferramenta didática e meio facilitador da aprendizagem temos no âmbito

do Curso de Graduação em Pedagogia/ICHS/CUR seu uso diário por docentes e alunos em
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situações de: aula com uso de recursos como datashow, som, vídeo; de apoio aos estudos com

uso do AVA institucional; informação com uso de mensagens via email, WhatsApp, facebook.

A Coordenação de curso mantém email exclusivo e formal (pedagogiaufmtcur@gmail.com)

como possibilidade de contato entre coordenação de curso e turmas.  Espontaneamente, os

estudantes  também  criam  redes  sociais  que,  sem  o  caráter  formal,  parecem  cumprir

importante canal de diálogo entre estudantes, professores e comunidade acadêmica.

Intenciona-se  otimizar  as  TIC no  curso,  adquirindo  equipamentos  e  recursos  que possam

servir  de  apoio  às  metodologias  de  ensino  e  ao  processo  de  ensino-aprendizagem  nas

diferentes disciplinas, como uso de tablets, computadores, lousa digital, câmeras, aplicativos e

jogos ou softwares que possam ser também utilizados pelos acadêmicos junto às crianças em

situações de estágio, de atuação profissional futura e no atendimento de demandas relativas

aos projetos em curso e a novas propostas de intervenções no âmbito da extensão, pesquisa e

ensino.

Outra demanda que o curso reconhece ser necessário investir é na otimização do seu próprio

site como via de comunicação e divulgação de informações e experiências ligadas à vida

acadêmica. 

Administrativamente,  a  UFMT disponibiliza os  seguintes  recursos  informacionais  que são

utilizados pela coordenação, chefe de departamento, docentes e alunos:

 Sistema de Gerenciamento de Encargos (SGE), que trata de registrar e organizar os

encargos dos professores; 

 Sistema  de  Gestão  Acadêmica  (SIGA)  que  trata  de  gerir  a  vida  acadêmica  dos

estudantes;

 Sistema  de  Gestão  de  Projetos  de  Extensão  (SIEX)  que  gerencia  os  projetos  de

extensão;

 Site da Universidade com informações de diversas naturezas da vida acadêmica e com

espaço para busca de dados pertinentes a cada estudante e de livre acesso;

 Sites direcionados aos cursos, onde constam informações e documentos pertinentes à

vida acadêmica.

1.2.8 Integração com as redes públicas de ensino
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A interação com as redes públicas de ensino é regulamentada no âmbito da UFMT por

meio de Termo de Compromisso entre as partes interessadas. Essas ações são renovadas na

medida das necessidades que surgem durante as gestões das partes cooperadas e facilitam os

contatos e a manutenção de parcerias entre o curso e as unidades escolares. 

O Curso de Graduação  em Pedagogia/ICHS/CUR,  atualmente,  desenvolve diversas

ações  junto  às  redes  públicas  de  ensino,  bem  como  com  outras  instituições  de  carácter

cooperativo,  filantrópico  e  privadas  de  cunho  educativo  no  município  de  Rondonópolis.

Estágios,  projetos  de  pesquisa,  extensão  (Leitura  sem  Grades,  Brinquedoteca,  Cursinho

Universitário)  e  projetos  de  ensino  tutorial  (PET),  iniciação  a  docência  (PIBID),

acompanhamento  de  professores  na  fase  inicial  da  docência  (OBEDUC)  são  atualmente

desenvolvidos  por  docentes  do  Departamento  de  Educação/  Curso  de  Graduação  em

Pedagogia e recebem apoio de parceria de outros docentes de cursos diversos da UFMT/CUR

e outras instituições. 

Há ainda situações cuja proposição de ações advém das redes públicas (e privadas),

como,  por  exemplo,  a  contratação  de  estagiários  para  atuarem no  apoio  aos  docentes  da

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como em projetos específicos

propostos pelas escolas  (Leitura,  reforço  escolar,  etc)  e  pelo sistema educacional  (Projeto

Mais Educação – FNDE/MEC; Pacto Nacional pela Alfabetização; Avaliação, entre outros). 

Além dos estágios supervisionados,  situações pontuais de visita em aula de campo

e/ou  participações  voluntárias  de  alunos/docentes  em  ações  de  planejamento  escolar,

festividades, formação continuada nas escolas e nas Secretarias de Educação, palestras, cursos

e assessorias aos sistemas públicos por docentes do curso, também são previstas como forma

de manter a interação com as redes públicas de ensino.

Registramos ainda, como forma de interação com as redes públicas de ensino, convites

frequentes aos profissionais dos sistemas estadual e municipal para realizarem avaliação de

trabalhos acadêmicos participando de bancas de TCC; convites para participarem de palestras

na  composição  de  mesas  redondas  dos  eventos  promovidos  pelo  curso,  em especial,  nas

edições  dos  Encontros  de  Pedagogia;  convites  para  apreciarem as  edições  da  Mostra  de

Estágio  Curricular  Supervisionado  e  a  Mostra  Didática  do  curso;  convites  para  os

profissionais da rede realizarem participações especiais em situações de aula na Universidade
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relatando experiências de trabalho; participação frequente dos profissionais em situações de

pesquisa coordenadas por docentes do Curso de Graduação em Pedagogia, entre outras ações. 

 Conforme já pontuado, há projetos e programas tais como Laboratório de Ludicidade/

Brinquedoteca,  PIBID Pedagogia,  OBEDUC, PET e o Cursinho Universitário estão sendo

realizados nas redes públicas de ensino.

1.2.9 Atividades práticas de ensino

A  Prática  de  Ensino  é  compreendida  como  de  caráter  teórico-prático,  visando

proporcionar  ao  acadêmico  vivências  pedagógicas  em sala  de  aula,  por  meio  do  Estágio

Curricular Supervisionado. A proposta de Estágio Curricular Supervisionado deve garantir a

orientação e o acompanhamento do acadêmico, já que é um período relevante na formação do

profissional do futuro professor. Geralmente, essa inserção no território iniciático à docência é

o primeiro contato efetivo do acadêmico com o espaço escolar.

A formação de professores, na licenciatura do Curso de Graduação em Pedagogia da

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Câmpus de Rondonópolis (CUR), prevê a

formação dos licenciandos em Pedagogia, desde as reflexões inerentes aos fundamentos da

educação, às aulas, às ações concretas ligadas às pesquisas, às análises e aos modos de fazer-

se ingressante na profissão, até as produções materiais e inserções concretas (estágios) em

realidades educacionais. 

No art. 5º da Resolução do CNE/CP nº 02/2015 (BRASIL, 2015, p.6), encontramos o

dispositivo  expondo  que  os  cursos  de  licenciatura  deverão  assegurar  aprendizagens  que

reconheçam  a  especificidade  do  trabalho  docente,  de  forma  a  conduzir  “à  práxis  como

expressão  da  articulação  entre  teoria  e  prática  e  à  exigência  de  que  se  leve  em conta  a

realidade dos ambientes das instituições educativas”.

Nesta perspectiva, Zeichner (1992) aponta a necessidade de uma formação reflexiva,

que  permita,  por  meio  de  uma  atividade  pedagógica,  a  relação  com  o  conhecimento,

considerando a realidade histórica e social do ensino, neste caso, o contexto escolar. 
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Assim sendo, a partir das discussões sobre a prática pedagógica reflexiva e tomando

por base as ideias acima mencionadas, o Estágio Curricular Supervisionado é compreendido

como o componente do currículo capaz de fomentar a prática reflexiva do futuro professor, na

medida em que vai se constituindo em um espaço de construção da profissão docente e da sua

profissionalidade, em que a dimensão social da profissão é considerada em um processo de

ressignificação contínuo. 

Assim,  assumimos uma  perspectiva  que  articula  teoria  e  prática,  tendo  a pesquisa

como  princípio  formativo  na  docência,  na  qual  se  reconhece  o  Estágio  Curricular

Supervisionado como um dos espaços propícios para essa construção. Nosso propósito é que a

pesquisa esteja aliada à reflexão, objetivando a apreensão crítica da realidade e a elaboração

do conteúdo da formação e perfil profissionais. Desse modo, os futuros professores devem

estar  em  contato  com  a  realidade,  realizando  leitura  dessa  realidade,  refletindo  sobre  o

cotidiano e a complexidade da profissão, sem perder de vista as contribuições teóricas das

demais disciplinas estudadas.

É imprescindível buscar a relação ensino, teoria e pesquisa, associando à formação, o

compromisso social e político do futuro profissional. 

1.2.10 Prática como componente curricular

Nos últimos 20 anos vários  movimentos  no Brasil  se  intensificaram no sentido de

repensar e propor encaminhamentos à Formação de Professores da Educação Básica. Dentre

eles,  no âmbito  da formação inicial,  produções  legais  buscam direcionar  a  formação  para

atender o componente prático da formação profissional antes localizado apenas no estágio.

Essas iniciativas têm requerido maior envolvimento por parte de todos os envolvidos com a

formação:  as  IES  e  sistemas  de  ensino  no  âmbito  da  compreensão  das  intervenções

necessárias  e  das  parcerias  firmadas,  os  docentes  do  ensino  superior  e  das  unidades  de

Educação  Básica  compreendidos  como formadores,  os  alunos  por  meio  do  envolvimento

efetivo com a sua formação.

No âmbito  da  organização  curricular,  são  chamadas  a  contemplar  a  prática  como

componente  curricular,  as  disciplinas  de  Metodologias e  também  de  Fundamentos  da
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Educação, as quais devem contemplar a prática em seus planejamentos e na realização das

aulas e encaminhamentos de estudos por meio das diversas abordagens e matrizes teóricas. 

A Matriz Curricular 2019 do Curso de Graduação em Pedagogia, em atendimento à

Resolução CNE/CP N.2 de 19/02/2002, que institui a duração e carga horária dos cursos de

licenciatura,  e  pela  Resolução  CNE/CP  N.2  de  09/07/2015  que  estabelece  as  Diretrizes

Curriculares para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica, define

400h de prática como componente curricular a ser desenvolvida como parte das disciplinas do

curso.  Tal  prática  configura-se como sendo “[...]  atividades  formativas  que proporcionam

experiências  de  aplicação  de  conhecimentos  ou  de  desenvolvimento  de  procedimentos

próprios ao exercício da docência” (Resolução CNE/CP N.2/2015).

A concepção que centraliza a prática no contexto do exercício profissional docente,

proposta pelo Conselho Nacional de Educação, produziu efeitos sobre o campo da pesquisa e

também da atuação na Formação de Professores.  Na produção acadêmica,  discussões que

problematizam  a  compreensão  de  ‘prática’  estão  presentes  abrindo  um  amplo  leque  de

possibilidades para propor e desenvolver atividades nessa direção, uma vez reconhecida, de

forma consensual, a importante contribuição que tal perspectiva traz à formação dos docentes

da Educação Básica.  

Por olhares e matizes discursivos vinculados a campos teóricos distintos, a ‘prática’

tem se constituído por iniciativas que buscam aproximar por vias metodológicas diversas,

diálogos  e  reflexões  estreitas  com  os  contextos  de  práticas  profissionais  atinentes  a

pluralidade de conhecimentos, habilidades e competências esperadas de serem realizadas por

docentes.

Nesse ínterim de expectativas,  o Curso de Graduação em Pedagogia da UFMT de

Rondonópolis, após estudo da legislação pertinente e discussões realizadas no âmbito coletivo

de reuniões tanto do Colegiado de Curso quanto no Colegiado do Departamento de Educação,

deliberou  a  inserção  de  16h  em  diferentes  disciplinas  de  sua  matriz  curricular,  visando

contemplar a prática como componente curricular conforme a organização expressa no fluxo

curricular. Decidiu-se, ainda, que as atividades que comporão a prática devem ser definidas

pelos docentes das disciplinas nos seus Planos de Ensino e encaminhadas ao Colegiado de

Curso para aprovação e/ou ajustes que se fizerem necessários.
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1.2.11 Relação com a pós-graduação

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação/UFMT/Rondonópolis  (PPGEdu)  –

autorizado em 2009, com abertura de sua primeira turma em 2010 – veio preencher  uma

importante lacuna antes existente no Estado de Mato Grosso. Esse, até então, contava com

apenas  um Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu na  área  da  Educação  que,  dada  a

extensão territorial  do Estado, supria parcialmente a demanda por formação continuada da

população local. 

O PPGEdu está organizado em torno de uma área de concentração: Educação, Cultura

e Processos Formativos e abriga duas linhas de pesquisa, a saber: a) Linguagens, Cultura e

Construção  do  Conhecimento:  perspectivas  histórica  e  contemporânea; b)  Formação  de

Professores  e  Políticas  Públicas  Educacionais.  Seu  principal  objetivo  é  o  de  “propiciar

formação  voltada  para  a  pesquisa  e  produção  científica,  tendo  como pontos  basilares  as

reflexões  sobre  a  natureza  da  educação,  os  dilemas  enfrentados  em  sua  formação  e  a

ambiência em que se articulam os processos e políticas educacionais, visando à qualificação

profissional sensível ao contexto regional e às diversidades étnicas e socioculturais”. 

Este Programa tem trabalhado no sentido de alcançar o objetivo proposto, bem como

seus  desdobramentos,  com  vistas  a  intervir  no  cenário  educacional  local  e  regional,  ao

contribuir com a melhoria da qualidade do ensino e com a democratização do acesso e da

gestão.  Para  tanto,  conta  com  a  participação  efetiva  de  docentes  do  Departamento  de

Educação, atuantes no Curso de Graduação em Pedagogia, fortalecendo assim os vínculos

entre ensino e pesquisa.

A  relação  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia/ICHS/CUR-UFMT  com  a  pós-

graduação se dá por meio de um forte compromisso dos seus professores tanto com o ensino

quanto com a pesquisa e a extensão. No âmbito do ensino, os docentes ministram aula na

graduação e no Mestrado. 

No âmbito da pesquisa, eles orientam alunos de TCC e Mestrado, sendo que muitos

desses orientados saem da Graduação e ingressam no Mestrado sob a orientação dos docentes

do Curso de Graduação em Pedagogia, dando sequência às pesquisas iniciadas na licenciatura.

Os docentes participam, ainda, como membros de bancas de monografias e de dissertações, e
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atuam como líderes  e/ou pesquisadores  em grupos de pesquisa em que, geralmente,  há a

participação  de alunos ainda na  graduação.  Fruto desse empenho resulta  em trabalhos  de

conclusão de curso e outros que são apresentados em eventos acadêmicos locais e regionais. 

No âmbito da extensão, a parceria ocorre por meio de eventos promovidos pelo Curso

de  Graduação  em Pedagogia  do  Departamento  de  Educação  e  o  PPGEdu;  por  meio  da

participação direta de docentes e alunos no apoio ao CONPEDUC – Congresso de Educação

do PPGEdu/UFMT/ CUR, com apresentação de trabalhos, formação de comissão executiva e/

ou organização,  constituição  de  comitê  científico,  participação  em mesas  de  debate  entre

outras ações pontuais. 

Ainda destacando o alinhamento entre o trabalho da pós-graduação com o Curso de

Graduação  em  Pedagogia,  salientamos  que  as  linhas  de  pesquisa  constituídas  pelos

professores  da graduação refletem o perfil  do quadro docente permanente no que tange à

formação e à produção científica. Essas são integradas pelos grupos de pesquisa devidamente

cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

Assim, a Linha de Pesquisa “Linguagens, Cultura e Construção do Conhecimento:

perspectivas histórica e contemporânea” conta com dois grupos de pesquisa: 

 Alfabetização  e  Letramento  Escolar  (ALFALE) que  realiza  pesquisas  na  área  da

alfabetização, leitura e escrita, priorizando o Ensino Fundamental e a Educação Infantil, com

abordagem contemporânea  e  histórica.  É  composto  pelos  docentes:  Profa Dra  Cancionila

Janzkovski Cardoso, Profa Dra Silvia de Fátima Pilegi Rodrigues, Profa Dra Sandra Regina

Franciscatto Bertoldo, Prof. Dr. Marlon Dantas Trevisan e alunos do Mestrado.

 Infância,  Juventude  e  Cultura  Contemporânea  (GEIJC) que  tem  como  foco  de

pesquisa a  infância,  a  juventude e suas mediações  com as produções e  práticas  culturais,

sociais e educativas no mundo contemporâneo. É composto pelos seguintes professores: Profa

Dra Carmem Lúcia Sussel Mariano, Prof. Dr. Leonardo Lemos de Souza, Profa Dra Raquel

Gonçalves Salgado, Profa Dra Elni Elisa Willms.

A Linha “Formação de Professores e Políticas Públicas Educacionais” conta com

cinco grupos de pesquisa: 

 Estigma e  diferenças  na  Educação a  qual  tem como objetivo  aprofundar  discussões

referentes à educação para a diversidade, tendo em vista os diferentes caminhos percorridos
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pelos  professores  na  construção  de  sua  identidade,  bem como refletir  sobre  o tratamento

educacional  dado aos  estudantes  cujas condições são consideradas  distintas  da maioria.  É

coordenado pelo Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho e tem como integrantes seus orientandos

de mestrado e professores da Educação Básica das redes públicas de ensino.

 Políticas  Públicas  Educacionais  e  Práticas  Pedagógicas dedica-se  ao  estudo  dos

modelos de gestão, concepções de educação, estruturas curriculares e práticas pedagógicas

que perpassam a organização escolar. Visa subsidiar as discussões teórico-metodológicas no

processo de formação do educador para lidar com as atuais demandas postas à construção de

uma educação de qualidade social. É composto pelo Prof. Dr. Ademar de Lima Carvalho, pela

Profa Dra Eglen Sílvia Pipi Rodrigues, Profa Dra Erika Virgílio Rodrigues da Cunha, Profa

Dra Lindalva Maria Novaes Garske e alunos do mestrado.

 InvestigAção – Formação de Professores  pesquisa sobre políticas públicas educacionais,

desenvolvimento  profissional  docente,  identidade  docente,  incluindo  a  pesquisa

(auto)biográfica  ao  investigar  a   formação  inicial  e  continuada  de  professores  em  Mato

Grosso, em diferentes espaços, modalidades e níveis da formação profissional. É composto

pela Profa Dra Simone Albuquerque da Rocha e Profa Dra Rosana Maria Martins e alunos do

Mestrado.

 Grupo  de  Estudos  em  Aprendizagem  Dialógica  tem  como  objetivos:  estudar  os

processos de aprendizagem dialógica e ação comunicativa que ocorrem em projetos culturais

e educativos nas Comunidades de Aprendizagem, visando à superação da exclusão social e

cultural;  e  investigar  os  processos  de  ensino  e  de  aprendizagem,  planejamento,

desenvolvimento,  relações  e  mediações  pedagógicas,  conteúdos,  aprendizagens,  currículo,

avaliação. Participam do Grupo a Profa Dra Eglen Sílvia Pipi Rodrigues e Profa Dra Lindalva

Maria Novaes Garske, estudantes de graduação e mestrandos.

 Formação humana, Teorias educacionais e Políticas Públicas (FORTEP)  tem como

foco  de  pesquisa  compreender  as  concepções  de  formação  humana  presentes  nas  ideias

científicas que tem respaldado as políticas públicas no campo da Educação. É coordenado

pelos docentes: Prof. Dr. Nivaldo Alexandre de Freitas e Merilin Baldan e têm alunos da

graduação e do Mestrado como integrantes.
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Desde 2011 o PPGEdu realiza, anualmente, o CONPEDUC – Congresso de Pesquisa

em Educação.  Em suas  diversas  edições  se  propôs  a  discutir  temáticas  relevantes  para  a

compreensão  dos  fenômenos  educativos.  Os  temas  abordados  nestes  eventos  estão

relacionados aos conhecimentos produzidos nos grupos de pesquisa vinculados às linhas do

Programa. Destina-se à formação de professores, portanto em estreita relação com o Curso de

Graduação  em Pedagogia,  e  com  pesquisadores  no  âmbito  da  Universidade  e  das  redes

pública  e  particular  de  ensino.  A  cada  edição,  o  CONPEDUC  tem  abarcado,  além  dos

professores  do  próprio  Programa  e  da  UFMT,  participações  de  docentes  de  outras

universidades do país em conferências e mesas redondas, o que têm proporcionado ao evento

a ampliação e o enriquecimento do diálogo entre pesquisadores em âmbito nacional. 

Por outro lado, é também incentivada a presença e a participação de alunos e docentes

em outro evento da Pós-Graduação em Educação, do Instituto de Educação da UFMT, em

Cuiabá, o SEMIEDU. Todos os anos temos envidado esforços para levar, pelo menos, um

ônibus de estudantes  de Pedagogia  sempre  acompanhados  por docentes  do próprio curso.

Trata-se de uma experiência que permite aos acadêmicos entrar em contato com pesquisas e

produções científicas da área de educação oriundas de diferentes municípios de Mato Grosso

e de outros Estados brasileiros, o que amplia, consideravelmente, o horizonte formativo dos

pedagogos em formação inicial.  

1.2.12 Iniciação à pesquisa, a extensão e programas 

O Plano  de  Desenvolvimento Institucional  da  UFMT 2013-2018 (PDI,  p.  39),  em

vigência,  sublinha que: “A indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa e  extensão deverá se

constituir  princípio  fundante,  uma  vez  que  reflete  um conceito  de  qualidade  do  trabalho

acadêmico,  à  medida  que  favorece  a  interação  entre  a  universidade  e  a  sociedade  civil

organizada,  a  autorreflexão  crítica,  a  participação  ativa  dos  estudantes  na  construção  de

conhecimentos,  além de  potencializar  o  significado  social  do  trabalho  acadêmico”.  Nesta

perspectiva,  a  extensão  e  a  pesquisa  assumem importante  papel  na  configuração  de  uma

educação superior pública de qualidade socialmente referenciada.

No tocante à política de extensão, acompanhando o que propõe a política de ensino

superior brasileira – que tem como um de seus princípios a indissociabilidade entre ensino,
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pesquisa  e  extensão  –  bem  como  a  Política  Nacional  de  Extensão  Universitária  e,

considerando que a UFMT em seu PDI 2013-2018 tem como objetivo institucional ampliar a

articulação  com  a  sociedade  e  contribuir  para  o  desenvolvimento  regional,  o  Curso  de

Graduação em Pedagogia, licenciatura, do ICHS/CUR/UMT manterá sua oferta de atividades

de extensão.

Em se tratando do Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, a extensão deverá

ampliar  e  consolidar  a  articulação  de  uma  estreita  relação  com  diferentes  instituições

educativas,  governamentais  ou não, bem como espaços educativos formais e não formais,

buscando ampliar o diálogo, a formação, a pesquisa e o ensino, de forma que se estabeleçam

compromissos com a elevação da qualidade das práticas extensionistas. 

Não obstante, e a partir das diferentes modalidades permitidas (programas, projetos,

cursos,  palestras,  prestação  de  serviços,  eventos,  publicações  e  produtos,  assessorias  e

programas  especiais),  a  extensão  deverá  expressar  um  crescente  compromisso  com  a

comunidade, traduzido pela socialização do conhecimento, a melhoria das condições de vida,

a qualificação do trabalhador (especialmente a formação continuada) e a democratização da

universidade e da sociedade como um todo.

A política de extensão será alicerçada por um programa de extensão1 a ser construído

em médio prazo, tendo em vista uma cuidadosa atenção às demandas que se apresentam para

a Educação. Isto, porém, não impede nem adia a realização de propostas de trabalho com a

comunidade em ações  pontuais.  Alguns princípios devem ser apresentados na intenção de

referendar  os  aspectos  políticos  que  orientam as  propostas  de  extensão.  Eles  perfazem o

compromisso com:

 A  integralização  curricular  como  resultado  da  institucionalização  de  práticas

articuladas entre ensino e pesquisa;

 A tessitura de práticas com a sociedade que evidenciem o compromisso social com

a comunidade, direcionadas às transformações políticas, técnico-científicas, sociais e culturais

e que sirvam de caminhos ou contributos às políticas públicas locais;

1  De acordo com o PDI-UFMT/2013-2018 
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 A articulação entre o ensino e a pesquisa, de forma a intervir e mediar processos –

junto  à  sociedade  –  de  produção  de  soluções  e/ou  caminhos  significativos  diante  dos

problemas apresentados; 

 A realização de projetos interdisciplinares que articulem ensino e pesquisa;

 A difusão de programas de formação continuada e de qualificação para o trabalho.

Contudo, precisamos destacar que a ampliação dos programas e projetos de extensão

fica condicionada ao aumento do número de professores, tendo em vista que os encargos dos

atuais docentes do Departamento estão concentrados nas atividades de ensino e pesquisa.

Considerando as proposituras dos professores do Curso de Graduação em Pedagogia,

licenciatura,  da  UFMT/CUR,  planejam-se  as  seguintes  ações  de  extensão  para  serem

efetivadas ao longo do desenvolvimento do PPC:

* Participação nos Editais PET (Programa de Educação Tutorial), PIBID (Programa de

Iniciação a Docência),  entre outros por meio de submissão de projetos e coordenação das

ações;

*  Elaboração  de  programas,  projetos  e  ações  de  extensão  voltados  à  formação

continuada  de  docentes  e  profissionais  da  comunidade  externa  à  UFMT/Rondonópolis,  à

cooperação com os sistemas públicos de Educação; 

*  Realização  de  projetos  de  extensão  que  visem à  socialização  de  conhecimentos

produzidos  no  curso  e  sua  divulgação  em nível  local  e  regional,  tais  como Encontro  de

Pedagogia; conferências e/ou palestras; cursos ou minicursos; oficinas; colaboração direta de

docentes na Semana Acadêmica e Fórum das Licenciaturas na UFMT; 

*  Dinamização  da  vida  artístico-cultural  universitária,  desenvolvendo  ações  que

oportunizem a produção e expressão artística e cultural local e regional;

Espera-se  que,  tanto  os  princípios  acima  descritos  quanto  as  atividades  já

desenvolvidas, e por se desenvolver, possam nortear uma política que não apenas aproxime a

Universidade da sociedade, mas que também lhe permita cumprir seu importante papel no

redesenho  de  sua  organização  para  uma  vida  mais  justa  e  solidária,  alicerçada  pelo

conhecimento e pela interlocução construtiva de seus saberes.

Os projetos de extensão em andamento, quando da aprovação do PPC:
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1 Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca Profa. Dra. Soraiha Miranda de

Lima 

O Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca Profa. Dra. Soraiha Miranda de

Lima funciona como um programa de extensão no Câmpus Universitário de Rondonópolis

(UFMT/CUR)  desde  2008,  além  de  se  constituir  um  espaço  de  formação  inicial  de

professores. Tem como principal objetivo proporcionar às crianças, na faixa etária de 4 a 6

anos,  matriculadas  em  escolas  de  Educação  Infantil  da  rede  pública  municipal  de

Rondonópolis, bem como aos professores que as acompanham, um espaço de produção da

cultura infantil e da realização de práticas educativas mediadas pelo brincar. É uma iniciativa

que  está  diretamente  vinculada  à  implementação  de  uma  política  pública  voltada  para  a

infância e para um direito inalienável da criança, que é o direito de brincar e o de ter acesso a

espaços para o exercício desse direito. Nesse contexto, a formação continuada de professores

supõe a mesma atenção. A Brinquedoteca, ao se definir como espaço voltado para a produção

cultural da infância, visa implementar ações destinadas à afirmação da criança como agente

das experiências que marcam seu tempo de vida e como cidadã. Além disso, por incluir os

professores dessas crianças como participantes, busca também propiciar espaços e momentos

para a reflexão das práticas pedagógicas, do processo educativo mediado pelo brincar e das

relações  estabelecidas  nesse processo.  Nesse  sentido,  é  também um espaço para pesquisa

sobre a infância e o brincar que pode ser  potencializado pela presença das pedagogas em

formação e seus professores. 

A coordenação desse importante laboratório de pesquisas para o Curso de Graduação

em  Pedagogia  tem  sido  exercida  por  diferentes  professores,  por  meio  dos  projetos  de

Extensão.  Inicialmente  o  espaço  foi  coordenado  pela  Professora  Dra.  Raquel  Gonçalves

Salgado, do curso de Psicologia. Posteriormente passaram pela coordenação os Professores

Dr. Marlon Dantas Trevisan, Dra. Camila José Galindo e, atualmente, a Professora Dra. Elni

Elisa Willms. Cada professor que coordena o Laboratório de Ludicidade tem a possibilidade

de  propor  pesquisas  em consonância  com suas  diferentes  abordagens  teóricas.  Assim,  já

tivemos  orientações  de  TCCs  sobre  a  brinquedoteca,  realização  de  Estágio  Curricular

Supervisionado, apresentação de pôster,  bem como, produção e publicação de artigos que

versam sobre algum aspecto teórico ou prático desenvolvido na brinquedoteca. 
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Além dessas potenciais pesquisas o Laboratório de Ludicidade/Brinquedoteca é  um

núcleo  de  apoio  ao  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia,  propiciando  aos  acadêmicos  a

realização  de  práticas  pedagógicas  que  envolvem o  brincar.   Na  disciplina  de  Brincar  e

Educação as  alunas  observam  e  narram  o  brincar  para  posterior  reflexão  junto  com  o

professor. Nessa mesma disciplina, o docente responsável costuma promover oficinas com as

alunas para confeccionar brinquedos com materiais recicláveis, os quais passam a fazer parte

do acervo da brinquedoteca.  Na disciplina de  Fundamentos  e Metodologias da Educação

Infantil as alunas costumam participar diretamente na organização, limpeza e manutenção da

brinquedoteca com: reforma da casinha e da cama de bonecas, do castelo, dos carrinhos de

madeira, da bicicleta e da motoca disponíveis, na confecção de roupas de bonecas, etc. Esse

espaço  subsidia  várias  disciplinas  do Curso de  Graduação  em Pedagogia,  licenciatura,  da

UFMT-CUR por meio de empréstimo de materiais para o Estágio Curricular Supervisionado,

tais como: brinquedos diversos (bolas, bambolês, bonecas, bichinhos de pelúcia), fantoches,

livros de literatura infantil, perucas e fantasias (vestidos, saias, chapéus, roupas de palhaço e

de super-heróis). 

Enfim, o Laboratório de Ludicidade, muito além de ser um espaço para que as crianças

exerçam o direito de brincar, é um importante local de produção de saberes sobre as culturas

da  infância,  subsidiando  as  atividades  de  algumas  disciplinas  do  curso  e  promovendo  a

produção de saberes e pesquisas sobre o brincar. Finalmente, quando recebe professores da

rede  pública,  o  referido  laboratório  revela  seu  potencial  educativo  e  a  fecunda  relação

Universidade-comunidade escolar promovida pela atividade de extensão.

2 PET Interdisciplinar – Programa de Educação Tutorial 

O programa coordenado pela Profa. Dra Eglen Sílvia Pipi Rodrigues, financiado pelo

Governo  Federal,  é desenvolvido  por  grupos  de  estudantes,  com tutoria  de  um docente,

organizados  nas  Instituições  de  Ensino  Superior  do  país,  orientados  pelo  princípio  da

indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa,  extensão  e  educação  tutorial.  O  bolsista  da
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graduação permanece no programa até a conclusão de seu curso, o tutor, por um período de,

no máximo, seis anos, desde que obedecidas às normas do Programa.

O PET Interdisciplinar tem por objetivos:

a) Desenvolver  projetos educativos que integrem docentes e discentes,  ampliando as

possibilidades  de  formação  profissional,  articulando  ensino,  pesquisa  e  extensão,

contribuindo assim para a consolidação dos cursos de Licenciatura em Pedagogia,

Letras,  Matemática,  e  Sistemas  de  Informação  do  Câmpus  Universitário  de

Rondonópolis da UFMT, buscando assim constituir alternativas para reduzir a evasão

e melhorar as taxas de sucesso dos alunos nos cursos;

b) Sensibilizar a comunidade escolar em relação às novas demandas da sociedade atual

e à possibilidade de transformar a escola; 

c) Apresentar  o  projeto  Comunidades  de  Aprendizagem,  seus  princípios  e  suas

práticas  para  a  formação  de  uma  docência  ampliada,  a  partir  de  um  modelo

comunitário de escola;

d) Apresentar as atuações educativas de êxito em aprendizagem dialógica. 

Além disso, o projeto inclui a proposta educativa de Comunidades de Aprendizagem

– resultado  da  investigação  que  o  CREA (Centro  Especial  de  Investigação  de  Práticas  e

Teorias de Superação de Desigualdades) vem desenvolvendo –, com significativa inserção em

escolas  da  rede  pública  local  e  na  comunidade  de  seu  entorno.  Comunidade  de

Aprendizagem é uma proposta de transformação social e cultural que tem início na escola,

mas  que  se  expande  para  outros  campos  por  meio  da  participação  da  comunidade  e  da

aplicação de um conjunto de atuações de êxito em todos os espaços, incluindo a sala de aula. 

O projeto de ensino, pesquisa e extensão vem sendo realizado em uma escola estadual

de  Rondonópolis  –  Escola  Estadual  Sebastiana  Rodrigues  de  Souza  (IDEB/2011:  4,70  –

terceiro  mais  baixo  do  município),  com  problemas  de  evasão,  violência  e  drogas.  As

atividades desenvolvidas são:

a) Biblioteca Tutorada: tem por objetivo permitir diversas interações entre estudantes,

familiares e funcionários, a partir das quais a capacidade de cada pessoa é valorizada,

respeitada e potencializada na interação. Deve estimular a concentração e a troca de

experiências entre todos, de acordo com a atividade proposta. A atividade é dividida
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em dois momentos: acompanhamento das tarefas e pesquisas e práticas de leitura,

momento em que os estudantes (as crianças escolhem o que querem ler com o auxílio

de uma pessoa colaboradora), com tempo de duração de 2 horas para cada grupo

atendido.

b) Tertúlias Dialógicas Literárias: criadas há 30 anos por colaboradores e participantes

da Escola Verneda de Sant-Martí (Barcelona/Espanha). Compreendem uma atividade

social, cultural e educativa, comumente desenvolvida em diferentes espaços: escolas,

associações de mães e pais, entidades culturais, educativas, etc. Consistem na leitura

de obras clássicas da leitura nacional e universal e baseiam-se no diálogo, que é o

gerador da aprendizagem. O propósito principal dessa atividade é deixar que todas as

pessoas apresentem seus argumentos para que possam refletir e chegar ou não a um

consenso.  Deve-se  dar  prioridade  às  pessoas  que  menos  participam,  garantindo,

assim, uma participação mais igualitária. 

c) Grupos Interativos: consistem em uma forma de organização da aula, que implica na

divisão  da  turma  em  pequenos  grupos,  acompanhados  por  mais  pessoas

(colaboradores, voluntários, estagiários,  bolsistas da Universidade, familiares, etc).

Os  colaboradores/voluntários  recebem  orientações  do/a  professor/a  da  turma,

responsável por preparar as atividades que são desenvolvidas.

d) Inclusão Digital: por entendermos que a linguagem informacional é fundamental para

a formação do cidadão no novo modelo de sociedade pós-industrial,  os trabalhos

realizados,  nessa  atividade,  destinam-se  à  formação  em  diversos  assuntos  de

informática. As aulas incluem os seguintes tópicos: hardware; software; mulheres na

computação;  e  um  debate  sobre  mercado  de  trabalho  na  área  de  Sistemas  de

Informação.  Dessa  atividade,  participam  docentes  e  estudantes  dos  Cursos  de

Línguas e Matemática, envolvidos na formação de professores (Sala do Educador) e

com os familiares. 

3 PIBID Pedagogia
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 O Programa de Iniciação à Docência da Pedagogia, financiado pela CAPES e será

coordenado por um professor efetivo do Departamento de Educação. O objetivo central do

Projeto em curso é o de promover formação complementar,  in loco, às acadêmicas do curso

de Pedagogia por meio de estudo, planejamento, execução (acompanhamento e intervenção

docente em sala de aula, 1º ciclo dos Anos Iniciais), avaliação e registros reflexivos sobre as

intervenções didático-pedagógicas direcionadas ao Ensino de Matemática e Ciências junto a

crianças  dos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  com  enfoque  no  uso  de  materiais

manipulativos e experimentais. Contempla o quadro de bolsistas do referido Programa: 13

bolsistas de iniciação à docência de diferentes anos do curso de Pedagogia, 2 supervisoras que

são coordenadoras da escola, 1 coordenação geral.

1.2.13 Sobre a pesquisa no curso de Pedagogia

O Curso de Pedagogia/ICHS/CUR, consoante ao objetivo de estimular a realização de

pesquisas pelos professores e envolvimento dos estudantes nos estudos, continuará garantindo

condições  para  que  todos  os  docentes  mantenham os  projetos  de  pesquisa  que  estão  em

andamento. Compreendemos que tal ação, na atividade discente, contribui para a ampliação

do acesso e da apropriação de novos saberes, além da formação de uma postura de busca do

conhecimento,  competência  essencial  para  a  necessária  formação  continuada,  que  deverá

permear a futura prática docente. 

Essa  prática  se  consolida  com a  inserção  dos  discentes  nos  diferentes  grupos  de

pesquisa vinculados a três linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação do

Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFMT, Câmpus Universitário de Rondonópolis:

1.  Linguagens,  Cultura  e  Construção  do  Conhecimento:  perspectivas  histórica  e

contemporânea; 2. Formação de Professores e Políticas Públicas Educacionais e 3. Infância,

Juventude e Cultura Contemporânea: Direitos, Políticas e Diversidade.

A participação de discentes do Curso de Graduação em Pedagogia nesses grupos de

pesquisa depende do interesse pelos focos de investigação e da disponibilidade em assumir

leituras  e  discussões.  O  contato  com  professores  experientes  na  pesquisa,  mestrandos,

pesquisadores nacionais e internacionais consiste em oportunidade ímpar de formação desses

acadêmicos,  uma vez que se ampliam as possibilidades de acessar discussões de ponta em
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torno de temas do campo educativo. Os grupos de pesquisa mantêm reuniões quinzenais de

estudo, além de atividades mais pontuais como seminários, bancas de qualificação e de defesa

de mestrado, aulas públicas, videoconferências, rodas de conversa, palestras, participação de

congressos,  comunicação  oral,  etc.  Estas  atividades  contam com a atuação  dos  alunos  da

Pedagogia, vinculados como estudantes, participantes e organizadores das ações. Consistem,

portanto, em espaços privilegiados de formação do futuro professor.

São mantidos os seguintes Grupos de pesquisa:

 Grupo de Pesquisa InvestigAção

O  Grupo  dedica-se  à  pesquisa  sobre  políticas  públicas  educacionais,  desenvolvimento

profissional docente, identidade docente, incluindo a pesquisa (auto)biográfica ao investigar a

formação  inicial  e  continuada  de  professores  em  Mato  Grosso,  em  diferentes  espaços,

modalidades e níveis da formação profissional. Investiga, ainda, a formação de professores

em diferentes espaços formativos envolvendo níveis e modalidades.

Em termos de intercâmbios nacionais e internacionais, o Grupo de Pesquisa  InvestigAção,

coordenado  pelas  Professoras  Doutoras  Simone  Albuquerque  da  Rocha  e  Rosana  Maria

Martins, da Linha de Pesquisa Formação de Professores e Políticas Públicas Educacionais/

PPGEdu,  tem  mantido  parcerias  com  pesquisadores  da  Universidade  Federal  de  Goiás

(UFG), Instituto Federal Goiano (IFG), com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(UFRGS) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)/Cáceres, além de contar

com  egressos  do  PPGEdu,  como  professores  da  rede  pública  municipal  que  continuam

participando do referido Grupo na condição de graduandos e mestrandos.

 Grupo de Pesquisa Aprendizagem Dialógica

É composto pelas Professoras Dra. Eglen Sílvia Pipi Rodrigues e Dra. Lindalva Maria Novaes

Garske.  Tem  como  objetivos:  estudar  os  processos  de  aprendizagem  dialógica  e  ação

comunicativa  que  ocorrem  em  projetos  culturais  e  educativos  nas  Comunidades  de

Aprendizagem, visando à superação da exclusão social e cultural; e, investigar os processos

de  ensino  e  de  aprendizagem,  planejamento,  desenvolvimento,  relações  e  mediações

pedagógicas, conteúdos, aprendizagens, currículo, avaliação. Participam do Grupo estudantes

de graduação e mestrandos.
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 Grupo de Pesquisa Estigma e Diferenças na Educação

Coordenado pelo Professor Dr. Ademar de Lima Carvalho, o Grupo tem como integrantes

seus orientandos de mestrado e professores da Educação Básica das redes públicas de ensino.

Seu objetivo é aprofundar discussões referentes à educação para a diversidade, tendo em vista

os diferentes caminhos percorridos pelos professores na construção de sua identidade, bem

como  refletir  sobre  o  tratamento  educacional  dado  aos  alunos  cujas  condições  são

consideradas distintas da maioria.

 Grupo de Pesquisa Política e Educação

É  liderado  pela  Professora  Dra.  Ivanete  Rodrigues  dos  Santos,  com  a  participação  dos

mestrandos e dos alunos da graduação. As atividades deste grupo têm como foco a realização

de estudos e pesquisas sobre o poder político e as políticas educacionais, com destaque para

questões  sobre  o  financiamento  da  educação,  educação  e  diversidade  étnico-cultural,

educação de jovens e adultos e educação profissional. 

 Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas Educacionais

É coordenado pela Professora Dra Lindalva Maria Novaes Garske. Participam deste Grupo os

professores Dr. Ademar de Lima Carvalho, Dra. Eglen Sílvia Pipi Rodrigues e Dra. Érika

Virgílio  Rodrigues  da Cunha.  A partir  da  abordagem de  diferentes  marxismos  e  do pós-

marxismo, o grupo dedica-se ao estudo das políticas públicas educacionais com ênfase nas

relações entre escola e democracia. Os temas de pesquisa envolvem a gestão das instituições e

dos sistemas educativos,  as políticas  de currículo  para a  educação básica e para o  ensino

superior e a organização do trabalho pedagógico nos diferentes níveis de escolarização. Tem

como objetivo subsidiar  a  formação  do pesquisador da  educação  e/ou professor  frente  às

atuais demandas político-educacionais.

 Grupo de pesquisa Infância, Juventude e Cultura Contemporânea (GEIJC)

É composto pelos seguintes professores doutores: Carmem Lúcia Sussel Mariano, Leonardo

Lemos de Souza, Raquel Gonçalves Salgado, Flávio Vilas-Bôas Trovão, Elni Elisa Willms. O

Grupo tem como foco de pesquisa a infância, a juventude e suas mediações com as produções

e  práticas  culturais,  sociais  e  educativas  no  mundo  contemporâneo.  Suas  investigações
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privilegiam temas que abordam políticas, direitos, relações de gênero, sexualidades, mídias e

artes na contemporaneidade.

 Alfabetização e Letramento Escolar (ALFALE)

O Grupo de pesquisa ALFALE "Alfabetização e Letramento Escolar" foi criado em 2001 com

o objetivo de desenvolver atividades de pesquisa e de formação de acervo histórico na área de

alfabetização, leitura e escrita. É ligado ao Núcleo de Pesquisa em Educação (NUPED) e ao

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, Câmpus de Rondonópolis. Conta com

professores  doutores  e  mestres,  com experiência  em pesquisa nas áreas  de  Alfabetização,

Linguagem, Oralidade, Leitura e Escrita e História da Educação, com alunos de graduação e

de pós-graduação.  É composto pelos professores  doutores Cancionila Janzkovski Cardoso,

Sílvia  de Fátima Pilegi  Rodrigues,  Marlon Dantas  Trevisan e Sandra Regina Franciscatto

Bertoldo.  Além  deles,  participam  desse  Grupo  professoras  de  outros  programas  de  pós-

graduação  em Educação  como Eliane  Teresinha  Peres  (UFPel)  e  Francisca  Isabel  Pereira

Maciel (UFMG), e as professoras do Instituto de Educação da UFMT/Cuiabá, Ana Lúcia da

Cunha Vilela e Terezinha Fernandes Martins de Souza.

O Grupo ALFALE realiza pesquisas na área da alfabetização, leitura e escrita, priorizando o

Ensino Fundamental e a Educação Infantil, com abordagem contemporânea e histórica.

 Grupo de Pesquisa Formação Humana, Teorias Educacionais e Políticas Públicas –

FORTEP

É coordenado pelos professores doutores Nivaldo Alexandre de Freitas e Merilin Baldan. Este

grupo de estudos e pesquisas se fundamenta na articulação dos campos da Educação e da

Psicologia a  partir  da necessidade  de refletir  acerca das concepções  de formação  humana

presentes  nas  ideias  científicas  que  têm  respaldado  as  políticas  públicas  no  campo  da

educação. Com base nessa premissa, o grupo organiza-se com os objetivos específicos  de

compreender  as  concepções  de  formação  humana  que  perpassam  as  teorias  científicas;

apreender  o  uso dessas  ideias  pelas  políticas públicas  educacionais  e  a  sua  influência  na

formação humana; e, identificar os processos e práticas de formação presentes nas instituições

escolares e na sociedade. Em torno de tais objetivos o grupo busca reunir interesses de ensino,

pesquisa e extensão que propiciem produções acadêmicas e intervenções sociais voltadas à

questão da formação e de seus impasses, dentro e fora da instituição escolar.
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 GIENEF –  Grupo de Pesquisas sobre as Necessidades Formativas dos Profissionais

da Educação

O  GIENEF é  liderado  pelas  Professoras  Doutoras  Camila  José  Galindo  (removida

judicialmente,  processo  judicial  Nº  1000073-52.2017.4.01.3602,  Diário  Oficial,  seção  02,

página  17  de  27  de  agosto  de  2018  e  OF.Nº  115  SPJAC/CAP/SGP/UFMT/2018)   e

colaboradora Manuela Esteves (da Universidade de Lisboa) e tem realizado estudos sobre a

Formação  de  Professores  e  o  Trabalho  Docente  tendo  como  foco  das  investigações  as

necessidades  formativas,  em especial,  dos professores  de diferentes  contextos  e  etapas  da

Educação  Básica,  tempos  na  carreira  e  experiências  pessoais  e  profissionais.  Reúne

pesquisadores  de  instituições  diversas  como  Universidade  Estadual  Paulista,  Câmpus  de

Araraquara, a Universidade Estadual de Mato Grosso/ Câmpus de Cáceres, a Universidade

Estadual do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da Grande Dourados, Universidade de

Lisboa e alunos da graduação. 

1.2.14 Avaliação de ensino e aprendizagem

A  avaliação  da  aprendizagem  de  estudantes  do  Curso  de  Graduação  em

Pedagogia/ICHS/CUR/UFMT obedecerá ao disposto na Resolução CONSEPE Nº 63, de 24

de  setembro  de  2018, que  regulamenta  o  processo  de  avaliação  da  aprendizagem  na

Universidade Federal de Mato Grosso. Por princípio, a avaliação deverá:

a.  Privilegiar o exame crítico e a recondução do processo de ensino, pelo professor,

fornecendo igualmente aos  alunos informações  acerca  de seu desenvolvimento nas

atividades;

b. Pautar-se em critérios comuns, de modo a garantir a unidade institucional nas práticas

difundidas pelo corpo docente em diferentes espaços-tempos de formação;

c. Favorecer a autonomia do professor, sobretudo quanto à pertinência e aos modos de

condução dos processos avaliativos;

d. Regulamentar-se por critérios e normas democráticos, que garantam a participação

dos alunos nas definições em torno do processo ensino-aprendizagem. 
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Como componente intrínseco ao processo formativo, a avaliação buscará subsidiá-lo

permanentemente. Ela exercerá a função de mediá-lo, na medida em que possibilitar ao aluno

conhecimento  acerca  de  seu  crescimento  e,  a  partir  deste,  a  fim  de  desenvolver  seu

pensamento  crítico.  Neste  aspecto,  os  resultados  das  diferentes  práticas  de  avaliação,

realizadas em diferentes tempos, retornarão ao aluno para reflexão crítica sobre sua atuação e

envolvimento com os estudos. 

Formas  de  valorizar  aspectos  individuais  da  aprendizagem  serão  privilegiadas  na

direção  de instigar  o  pensar  crítico,  a  pluralidade  de ideias  e  de posições.  Resultados da

avaliação servirão à ampliação do diálogo entre professor e aluno. Na perspectiva do diálogo,

conforme disposto no Parágrafo 2º da Resolução CONSEPE N. 63 de 2018, “avaliação da

aprendizagem,  entendida  como  integrante  do  processo  educativo,  deve  favorecer  o

desenvolvimento integral  do estudante e valorar suas habilidades cognitivas - sobretudo, a

aplicação, a análise, a criação do conhecimento - e, conjuntamente, promover a reflexão sobre

a ação de aprendizagem realizada, a percepção crítica da sociedade por meio de ações práticas

transformadoras alinhadas com a concepção de educação, ensino e aprendizagem proposta no

Projeto Pedagógico do Curso”.

Para atender a esta perspectiva, a avaliação será realizada em diferentes momentos do período

letivo e com base em distintos instrumentos. As formas de operacionalização serão definidas

pelo  professor  podendo  contemplar:  prova  escrita,  paper/artigo,  oficina,  resumo,  resenha

crítica, fichamento, seminário, pesquisa, relatório, exposição, dentre outras possibilidades. Em

relação aos critérios e formas de operacionalização da avaliação no Curso de Graduação em

Pedagogia, com base na decisão do Colegiado de Curso de Graduação em Pedagogia, define-

se:

a. As formas, o número e o valor das avaliações a serem realizadas pelo aluno serão

previstas no Plano de Ensino da disciplina, aprovado em Colegiado de Curso;

b. O professor realizará no mínimo duas (02),  no máximo quatro (04) avaliações na

disciplina; 

c. O valor das avaliações poderá ser fracionado, desde que na somatória geral se possa

atingir o cômputo de dez (10); 

70



d. O professor, no início do período letivo, apresentará aos alunos o Plano de Ensino da

disciplina e acordará, no início da oferta de sua disciplina e em conformidade com o

Plano aprovado em Colegiado de Curso, as formas, o número e o valor das avaliações

a serem realizadas pelo aluno;

e.  Os  resultados  das  avaliações  realizadas  durante  o  período  letivo  serão

sistematicamente registrados pelo professor, de forma a permitir o acompanhamento

do  aprendizado  do  aluno,  bem  como  a  devida  orientação  para  aprendizagens

posteriores;

f. O professor buscará assegurar formas de discussão dos resultados da avaliação com o

aluno, visando auxiliá-lo continuamente;

g. O aluno terá livre acesso ao instrumento e resultado de suas avaliações;

h. Cada disciplina terá uma única nota final, obtida da média das avaliações realizadas.

A nota final espelhará o resultado do processo de aprendizagem do aluno no período

letivo;

i.  Além das avaliações a serem realizadas  durante o período letivo, será previsto no

Plano de Ensino do professor, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso de

Graduação  em Pedagogia,  (em datas  definidas pelo calendário  letivo da UFMT) a

realização de Prova Final. O resultado da avaliação de Prova Final, será apresentado

ao aluno pelo professor; 

j. As avaliações serão realizadas em dia útil, dentro do horário de aulas das disciplinas.

Elas poderão acontecer em dias, horários, locais e duração diversos ao estabelecido

por  este  Projeto  Pedagógico  de  Curso,  desde  que  haja  anuência  por  escrito  do

professor e de todos os alunos a serem avaliados. O documento de anuência deverá ser

juntado ao Diário de Classe respectivo;

k. As notas serão registradas no Diário de Classe e publicadas no prazo máximo de 10

(dez) dias úteis após a sua realização em mural de sala de aula;

m. O professor deverá permitir ao aluno o livre acesso ao instrumento de sua avaliação; 

n. A revisão de provas, constituindo um direito do aluno, quando não for atendida pelo

professor através de solicitação informal, poderá ser requerida ao Colegiado de Curso

no prazo máximo de dois dias úteis após a data da divulgação do resultado;
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o. O professor terá a guarda das provas pelo período de sete dias úteis após a divulgação

dos resultados, findo o qual, se não houver nenhum pedido de revisão, as devolverá

aos alunos;

p.  Para  o  devido  atendimento  ao  pedido  de  revisão,  o  Colegiado  de  Curso  deverá

constituir uma banca de três professores da área ou de áreas afins à disciplina, devendo

os trabalhos, a critério da banca, ter a participação do professor e do aluno requerente,

sendo que, da decisão da banca, não caberá recurso; 

q. O aluno terá direito à segunda chamada, com aceitação obrigatória pelo professor,

quando  requerida  mediante  processo  protocolado  até  2  dias  úteis  após  data  da

realização da avaliação ou da expiração do prazo de entrega da atividade avaliativa,

nas  seguintes  condições:  doença,  comparecimento  a  tribunais,  luto,  gala  e  demais

casos previstos em lei ou na Resolução CONSEPE N. 63 de 2018;

r.  Terão  direito  à  segunda  chamada  os  alunos  membros  de  Órgãos  Colegiados  da

UFMT,  quando  a  sessão  coincidir  com a  data  e  turno  de  realização  da  atividade

avaliativa, considerando também a necessidade de deslocamento.

s. Os pedidos de segunda chamada que não se enquadrarem nas condições explicitadas

serão  analisados  pelo  Colegiado  de  curso  em  conformidade  com  o  Artigo  6º  da

Resolução CONSEPE nº 63/2018;

t.  O  professor  apresentará,  para  encaminhamento  à  Coordenação  de  Administração

Escolar, uma única nota final, que espelhará o rendimento do aluno no semestre letivo;

u.  Para o cálculo da nota final  serão consideradas  todas  as avaliações  realizadas  no

semestre; 

v. O cálculo do resultado das avaliações comportará arredondamentos de notas em até

uma casa decimal;

x. O aluno será considerado aprovado se obtiver média final igual ou superior a 5,0

(cinco) e apresentar um mínimo de 75% de frequência às aulas;

Os casos omissos ao previsto por este Projeto Pedagógico de Curso deverão ser resolvidos

pelo Colegiado de Curso de Graduação em Pedagogia, cabendo recurso à Congregação e ao

CONSEPE.
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1.2.15 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

O Curso de Graduação  em Pedagogia,  licenciatura,  da UFMT/CUR, prevê  em sua

proposta produção científica, acadêmica, tecnológica, artística e cultural de seus professores.

Desse modo, é recomendado que apresentem, no mínimo, 9 produções, a cada 3 anos do ciclo

de vigência do PPC (2019-2027).

Os  professores  são  incentivados  a  produzir  e  publicar  seus  trabalhos  de  natureza

científica,  tecnológica, artística e cultural em revistas regionais, nacionais e internacionais,

devidamente  indexadas  nos  órgãos  apropriados.  Essas  produções  são  socializadas  a  toda

comunidade  acadêmica,  por  meio  da  página  Oficial  do  Curso,  e-mails  e  redes  sociais,

buscando-se dar visibilidade à publicação dos trabalhos. São também estimulados a participar

de Congressos da área de atuação.

Os docentes do Curso de Graduação em Pedagogia, em sua maioria (70%), compõem

o quadro de professores do Curso de Mestrado em Educação, ofertado pelo Programa de Pós-

graduação da Universidade Federal  de Mato Grosso, Câmpus Rondonópolis,  o que vem a

atestar a proficiência em produção acadêmica. 

Para ter acesso atualizado às produções dos docentes do Departamento de Educação,

basta  visualizar  os  currículos  disponibilizados  na  Plataforma  Lattes,  cujos  links  estão

dispostos no quadro 1.

Quadro 1 – Corpo Docente – link dos currículos disponibilizados na Plataforma Lattes

DOCENTE CURRÍCULO LATTES E-MAIL

Prof. Dr. Ademar de Lima 
Carvalho

http://lattes.cnpq.br/6926944750460343 ademarlc@terra.com.br

Profa. Me. Amanda 
Jacinto Mendes 

 http://lattes.cnpq.br/5746569344711817 amandaj.mendes@yahoo.com.br

Prof. Dr. Anderson Simão 
Duarte

http://lattes.cnpq.br/2961358299257619 anderson.uf.libras@gmail.com

Profa. Dra. Camila José 
Galindo (remoção 
provisória por ordem 

http://lattes.cnpq.br/4950003851687226 c.galindo.edu@gmail.com
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judicial)

Profa. Dra. Cecilia Fukiko 
Kamei Kimura

http://lattes.cnpq.br/2543008459147202 ceciliafkufmt@gmail.com

Prof. Dr. Nivaldo 
Alexandre de Freitas

http://lattes.cnpq.br/7697583593525598 nivafreitas@gmail.com

Profa. Dra. Elni Elisa 
Willms

http://lattes.cnpq.br/2998670515021403 elnielisaw@gmail.com

Profa. Dra. Eglen Sílvia 
Pipi Rodrigues

 http://lattes.cnpq.br/3996413567500385 eglenrodrigues@gmail.com

Profa. Dra. Érika Virgilio 
Rodrigues Da Cunha

http://lattes.cnpq.br/1583175347126296 erikavrcunha@gmail.com

Profa. Dra. Ivanete 
Rodrigues Dos Santos

http://lattes.cnpq.br/5282830494613557 ivaneter1@yahoo.com.br

Profa. Dra. Lindalva Maria
Novaes Garske

http://lattes.cnpq.br/1703129875647473 lindalvanovaes@gmail.com

Profa. Dra. Márcia 
Cossetin

http://lattes.cnpq.br/7641442717354036 marciacossetin@yahoo.br

Prof. Dr. Marlon Dantas 
Trevisan

http://lattes.cnpq.br/1960230694022150 marloneanela@uol.com.br

Profa. Dra. Merilin Baldan http://lattes.cnpq.br/1459099126062848 merilinbaldan@gmail.com

Profa. Dra. Sandra Regina 
Franciscatto Bertoldo

http://lattes.cnpq.br/9412354367060943 maestrasandra@gmail.com

Profa. Dra. Silvia De 
Fatima Pilegi Rodrigues

http://lattes.cnpq.br/4246647189370104  silviapilegi@gmail.com

Profa. Dra. Simone 
Albuquerque Rocha

http://lattes.cnpq.br/6364731326374137 sa.rocha@terra.com.br

Profa. Dra. Rosana Maria 
Martins

http://lattes.cnpq.br/0099631864718875 rosanamariamartins13@gmail.co
m

Professora Substituta

Prof. Me. Rosely Santos 
Ferreira

http://lattes.cnpq.br/2797822923200359 roselytrabalhos@gmail.com

Professor Me. Paulo 
Henrique Nascimento 
Campos

http://lattes.cnpq.br/8049132178083907 paulo_campos76@hotmail.com
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Professor Me Thiago 
Rodrigues Lopes http://lattes.cnpq.br/1849521432587641 thiagopsi_crchmt@yahoo.com.br

Fonte: Equipe de elaboração.

1.2.16 Aula de campo: visitas orientadas 

As aulas de campo, quando ocorrerem, serão realizadas na modalidade visita técnica,

regulamentada pela Resolução CONSEPE Nº 117, de 02 de outubro de 2014. Neste sentido, a

cada ano letivo, os docentes do Curso de Licenciatura em Pedagogia, licenciatura, poderão

prever  em  seus  planos  de  ensino  e  solicitarem,  em  prazo  em determinado  pela  UFMT,

permissão para realização desta atividade. As normas (Apêndice F) acerca desta atividade de

ensino e aprendizagem, de natureza prática,  cuja realização requeira trabalho efetivamente

pedagógico, encontram-se regulamentadas neste projeto pedagógico. 

1.2.17 Quebra ou dispensa de pré-requisitos

A partir  Resolução CONSEPE Nº 104, de 26 de agosto de 2013, será permitido ao

acadêmico, conforme Artigo 2º, § 1º, solicitar o pedido de quebra de pré-requisito “por meio

de requerimento ao Colegiado de Curso, via protocolo do Câmpus, 30 (trinta) dias antes do

período de matrícula”. Dessa maneira, os casos excepcionais, a quebra e/ou de dispensa de

pré-requisitos deverão ser analisados e aprovados pelo Colegiado de Curso e homologados

pela Congregação e pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Apêndice J).
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II – CORPO DOCENTE, ADMINISTRATIVO E TUTORIAL

2.1 Corpo docente  

O quadro docente do Curso de Graduação em Pedagogia/ICHS/CUR compõe um total

de 22 professores,  sendo: 16 professores  doutores  efetivos  do Departamento  de Educação

(desses,  quatro  docentes  têm  pós-doutorado)  e  1  Mestre  em  Educação  (contratada);  1

professor  Doutor  do Curso  de Psicologia,  1  professora  Mestre  do curso  de  Psicologia,  1

professora Doutora do curso de Letras, 1 Mestre do Curso de Letras e 1 Mestre do curso de

Enfermagem. Vale lembrar que havendo acúmulo de encargos para os docentes, o Curso de

Graduação  em  Pedagogia  oferece  seleção  para  professores  contratados  temporários,  no

sentido de possibilitar uma distribuição de encargos que garanta a qualidade no processo de

ensino e aprendizagem de todos os envolvidos no curso.

Os currículos dos professores que compõem o corpo docente efetivo estão arquivados

e  disponíveis  na  Coordenação  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia,  licenciatura,  do

ICHS/CUR-UFMT, e podem ser encontrados disponíveis e atualizados na plataforma Lattes. 
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2.1.1 Quadro descritivo do corpo docente

Docente Titulação Área de formação 
Regime de
trabalho

Unidade
acadêmica
de origem

Experiência
na docência
da educação

básica

Experiência
no exercício
da docência

superior

1 Ademar de Lima Carvalho Doutorado
Filosofia – UCDB

Pedagogia - UFMT
Dedicação
exclusiva

Educação
48 meses 348 meses

2 Amanda Jacinto Mendes Mestrado Psicologia - UFMT Contrato Psicologia ** 63 meses

3 Anderson Simão Duarte
Doutorado Ciências  Biológicas  -

UFMT
Dedicação 
exclusiva

Educação
** 156 meses

4 Camila José Galindo
Doutorado

Pedagogia UNESP
Dedicação
exclusiva

Educação
12 meses 108 meses

5
Cecilia  Fukiko  Kamei
Kimura

Doutorado Pedagogia  –  Fac.  Filos.
Cie. Letras de Jandaia do
Sul

Dedicação
exclusiva

Educação
120 meses 304 meses

6 Eglen Sílvia Pipi Rodrigues
Doutorado

Pedagogia – UFSCAR
Dedicação
exclusiva

Educação
** 126 meses

7 Elni Elisa Willms
Doutorado

Pedagogia - UFMT
Dedicação
exclusiva

Educação
** 144 meses

8
Érika Virgillio Rodrigues da
Cunha

Doutorado
Letras – UFMT

Dedicação
exclusiva

Educação
186 meses 120 meses

9
Ivanete  Rodrigues  dos
Santos

Doutorado
Pedagogia – UFMT

Dedicação
exclusiva

Educação
120 meses 319 meses

10
Lindalva  Maria  Novaes
Garske

Doutorado
Pedagogia – UFMT

Dedicação
exclusiva

Educação
156 meses 270 meses

11 Márcia Cossetin
Doutorado

Pedagogia - UNIOESTE
Dedicação
exclusiva

Educação
** 60 meses
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12 Marlon Dantas Trevisan
Doutorado Educação  Artística  –

USC / SP

Letras Inglês – UNESP

Dedicação
exclusiva

Educação
240 meses 69 meses

13 Merilin Baldan
Doutorado

Pedagogia – UFSCAR
Dedicação
exclusiva

Educação
** 132 meses

14
Nivaldo  Alexandre  de
Freitas

Doutorado Psicologia – USP

Filosofia – USP
Dedicação
exclusiva

Psicologia
** 168 meses

15
Paulo  Henrique  Nascimento
Campos

Mestrado
Enfermagem - UNASP Contratado Enfermagem

** 108 meses

16 Rosana Maria Martins Doutorado Pedagogia – Fac. De 
Edu. Cie. E Artes Dom 
Bosco – SP

Dedicação 
exclusiva

Educação 84 meses 175 meses

17 Rosely Santos Ferreira Mestre História – UFMT Contrato Educação 180 meses 16 meses

18
Sandra  Regina  Franciscatto
Bertoldo

Doutorado
Letras Inglês – URI / RS

Dedicação
exclusiva

Educação
240 meses 204 meses

19 Sheila Dias Maciel
Doutorado

Letras Literatura – UFRJ
Dedicação
exclusiva

Letras
** 228 meses

20
Sílvia  de  Fátima  Pìlegi
Rodrigues

Doutorado Letras – UNOESTE

Pedagogia – UFMT
Dedicação
exclusiva

Educação
96 meses 185 meses

21 Simone Albuquerque Rocha
Doutorado

Pedagogia – URI / RS
Dedicação
exclusiva

Educação
216 meses 348 meses

22 Thiago Rodrigues Lopes Mestre Psicologia - UFMT Dedicação 
exclusiva

Letras ** 72 meses

Fonte: Comissão de redação do PPC  

2.1.2 Plano de qualificação docente
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O Curso de Graduação em Pedagogia/ICHS/CUR/UFMT tem mantido política de capacitação docente com vistas à realização de pós-graduação

em nível de pós-doutorado, uma vez que todos os docentes do quadro efetivo vinculados ao Departamento de Educação são doutores. 

O Plano de Capacitação Docente é aprovado anualmente pelo Colegiado de Departamento e homologado pelo ICHS/CUR/UFMT. O referido

plano segue a Resolução CONSEPE N.  83, de 25 de julho de 2016 que dispõe sobre normas para a qualificação stricto sensu e pós-doutoral dos

docentes da UFMT e revoga a Resolução CONSEPE n.º 142, de 02 de dezembro de 2013 e a Resolução CONSUNI N.º 06, de 26 de março de

2014.

A cada ano o Departamento de Educação pode liberar até dois professores para capacitação em nível de pós-doutorado – decisão Colegiada.

Atualmente (ano 2018) temos a docente: Eglen Silvia Pipi Rodrigues (UFSCar/São Carlos) realizando seu estágio pós-doutoral.

2.2 Corpo técnico-administrativo

O Curso  de  Graduação  em Pedagogia/ICHS/CUR/UFMT conta  com a  colaboração  de  uma  técnica  administrativa  concursada,  que

desempenha tarefas administrativas no atendimento ao público e no encaminhamento dos processos e trabalhos do Departamento de Educação.

2.2.1 Quadro descritivo do corpo técnico-administrativo

Técnico Área de atuação Titulação
Regime

de
trabalho

Unidade
acadêmica de

origem

1 Maria Claudenir Lima Pavan Educação Bacharelado em 
Secretariado Executivo

40 h Pró-reitoria/CUR
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Fonte: Comissão de redação do PPC

2.2.2   Plano de qualificação do corpo técnico-administrativo

O ICHS/CUR/UFMT mantém a política de capacitação de seus técnicos administrativos em consonância com a legislação pertinente, 

conforme Resolução CONSUNI N.04 de 26/03/2014, Lei 8112 de 11/12/1990, Lei 11.091 de 12/01/2005. O último Plano de Capacitação do 

ICHS data de março de 2016 e apresenta 5 técnicos aptos a realizar a capacitação. 
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III – INFRAESTRUTURA 

3.1 Salas de aula e apoio

3.1.1 Salas de aula

O curso de Pedagogia utiliza salas de aula no Bloco Didático. Anualmente a gestão

administrativa do Câmpus realiza a distribuição de salas de acordo com o número de alunos

matriculados.  No Bloco Didático as  salas  são amplas,  possuindo 70m2,  permitindo várias

organizações do espaço para fins pedagógicos, visando situações de ensino-aprendizagem.  As

salas de aulas dispõem de dois aparelhos de ar  condicionado, uma lousa branca,  carteiras

universitárias estofadas, mesa e cadeira para o professor e recipiente para depósito de lixo; o

uso da iluminação artificial  é opcional.  Nas salas são disponibilizados pontos de acesso a

internet, embora a todas as salas o acesso WiFi é excelente. Nesse bloco, na área externa, há

bebedouro com água resfriada e banheiros masculino e feminino.

3.1.2 Salas de trabalho para professores em tempo integral

Os  docentes  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia  possuem  salas  de  trabalho  que  são

coletivas. 

Dada a inviabilidade de espaços individuais, os professores do Departamento de Educação

ocupam  coletivamente  salas  que,  em  termos  físicos,  medem  em  média  2x2,5m.  Nesses

espaços estão agregados os seguintes professores com a respectiva estrutura física:

Sala 13 – Professores: Marlon Dantas Trevisan, Merilin Baldan e Sandra Regina Franciscatto

Bertoldo. Contém 3 escrivaninhas com gavetas, 3 cadeiras, um quadro de recados, 2 armários,

3 computadores com acesso a internet, um aparelho de ar condicionado.

Sala 15 – Professores: Ademar de Lima Carvalho e Lindalva Maria Novaes Garske; Anderson

Simão. Contém 2 escrivaninhas com gavetas e 2 cadeiras, uma mesa redonda pequena com 2

cadeiras, um armário, 2 computadores com acesso a internet e uma impressora, um aparelho

de ar condicionado.
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Sala 17 – Professores: Cecília Fukiko Kamei Kimura e Camila José Galindo.  Contém 1

bancada com gavetas, 2 computadores com acesso a internet, uma impressora com escâner, 3

armários, um gaveteiro, 5 cadeiras, um aparelho de ar condicionado.

Sala  25 –  Professores: Eglen  Sílvia  Pipi  Rodrigues,  Sílvia  de  Fátima  Pilegi  Rodrigues,

Simone  Albuquerque  da  Rocha  e  Rosana  Martins.  Contém  1  bancada  com  gavetas,  2

escrivaninhas com gavetas, 3 armários de parede, 2 impressoras, 4 cadeiras, 4 computadores

com acesso a internet, um aparelho de ar condicionado.

Sala 31 – Professores: Érika Virgílio Rodrigues da Cunha, Elni Elisa Willms, Javert Melo

Vieira e Ivanete Rodrigues dos Santos. Contém 4 escrivaninhas com gavetas, 2 impressoras, 3

armários de aço, 4 cadeiras, um aparelho de ar condicionado.

3.1.3 Sala de de trabalho para coordenação de curso 

A sala da coordenação do Curso de Graduação em Pedagogia configura-se em um

espaço de atendimento a docentes e alunos do curso, bem como do público em geral que

procura  a  coordenação  para  obter  informações  diversas  relativas  ao  curso,  a  eventos,  a

projetos, a retirada de certificados, entre outros interesses.  Em termos físicos apresenta 3x4m

e contém 3 armários, 2 bancadas com gavetas, um gaveteiro e 6 cadeiras, 1 aparelho de ar

condicionado,  2  computadores  ligados  a  internet,  3  impressoras,  2  aparelhos  de  telefone.

Registra-se que o espaço destina-se também à Chefia do Departamento de Educação

3.1.4 Sala coletiva de professores

A sala de professores do Curso de Graduação em Pedagogia e do Departamento de

Educação  constitui-se  de  um  espaço  destinado  a  reuniões  de  Colegiado  de  Curso,  de

Colegiado de Departamento, de orientação de alunos em trabalho de pesquisa, reuniões de

grupos de trabalho para organização de eventos, defesas de TCC, entre outras atividades de

natureza coletivas. A referida sala possui 7x5m, uma mesa de 3m, 15 cadeiras, um escaninho

para os professores, 2 armários, um bebedouro de água, um telão para projeção, uma TV de

plasma,  um computador  com acesso  a  internet,  2  datashows,  2  caixas  de  som,  cabos  e
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adaptadores para uso dos equipamentos, materiais de apoio às aulas (diários, giz, canetas para

lousa branca, apagadores), 1 aparelho de ar condicionado.

3.1.5 Ambientes de convivência

Os  ambientes  de  convivência  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia  são  de  uso

comum aos demais cursos do Câmpus. Compõe-se do espaço que aloca a cantina coberta

(46m2) que dispõe de bancos  e mesas e  área verde  que ameniza o calor  mato-grossense;

localiza-se no centro Bloco Central. Há também 2 Saguões no Bloco Central que dispõem de

bancos de cimento, murais, um palanque; o Saguão do Bloco Didático; a Biblioteca central do

Câmpus,  o  Restaurante  Universitário,  a  Biblioteca  e  a  quadra  poliesportiva  –  ambientes

utilizados por alunos e docentes do curso. Nos corredores das salas de aula há carteiras que os

alunos utilizam para estudos.

O Câmpus dispõe de uma quadra poliesportiva de 1.300 m². Nela, além das atividades

esportivas e cultural, é utilizada para eventos estudantis e colação de grau. 

O Auditório de 304m² abriga aproximadamente 200 participantes. Dentre os eventos

realizados destacamos a Semana de Pedagogia e o Congresso de Pesquisa em Educação com

periodicidade anual. 

No Bloco Central está localizado o espaço de reprografia.

3.1.6 Sala do centro acadêmico

O Câmpus Universitário de Rondonópolis conta com um prédio denominado como

Centro de Vivência Estudantil. São aproximadamente 490 m². Nele abriga o Diretório Central

dos Estudantes. Conta com uma Concha Acústica de 63m², banheiros e vestiários (masculino,

feminino, PNE) e pergolado de 206m². No referido prédio há sala do DCE e 20 salas para os

centros acadêmicos. Assim, o Centro Acadêmico de Pedagogia tem sua sala para discutir e

deliberar situações específicas do curso.

3.1.7 Outras salas
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O Curso de Graduação em Pedagogia possui a sala do NUPED para uso de atividades

acadêmicas coletivas e ainda faz uso do espaço que aloca a Brinquedoteca. A sala do NUPED

contém 6 computadores conectados a internet, 1 armário, uma mesa de reuniões e 12 cadeiras,

2 aparelhos de ar condicionado, luz artificial. Há ainda uma sala no Bloco Central que abriga

o grupo PET Interdisciplinar. Nela contém 1 lousa digital, 1 telão, 6 computadores, uma mesa

de reuniões, 12 cadeiras, uma impressora e 2 armários. Inexiste outras salas que atendam o

curso de forma permanente e/ou exclusiva. Acoplada a sala da coordenação, há ainda uma

ante sala para serviços de secretaria. Nela contém 1 computador com acesso a internet, uma

impressora, uma bancada com gaveteiro, uma cadeira, um armário para guarda de arquivos e

documentos, um balcão para guarda de utensílios para o preparo de café. No corredor da sala

de reuniões e da coordenação há ainda uma copa que contém uma geladeira, uma pia, um

fogão, um armário de parede, uma mesa e 4 cadeiras.

3.2 Laboratórios

3.2.1 Acesso dos alunos a equipamentos de informática

O Curso de Graduação em Pedagogia utiliza em parceira com os Cursos do Câmpus os

seus  Laboratórios.  Se  necessário  for,  há  também,  o  laboratório  junto  a  Biblioteca.  Para

pesquisa a Biblioteca disponibiliza o sistema Pergamum para consulta à todas as Bibliotecas

da UFMT. O Câmpus de Rondonópolis possui  acesso WiFi. Em salas de aula pontos são

disponibilizados para acesso.

3.2.2 Laboratórios didáticos 

3.2.2.1 Laboratório de Práticas de Ensino

Curso de Graduação em Pedagogia/DEPTO/ICHS/CUR tem apresentado uma série de

inquietações e vêm fazendo com que haja uma busca de caminhos diversos para que possam

minimizar  cada  uma  das  dificuldades  encontradas.  Um  dos  caminhos  encontrados  foi  a

implementação  de  um trabalho  nas  áreas  das  metodologias,  por  meio  do  laboratório  de

Práticas de Ensino, organizado pela Instituto de Ciências Humanas e Sociais/CUR/UFMT, em
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que o Curso de Graduação em Pedagogia se encontra inscrito (Apêndice G). Este laboratório

tem se apresentado como possibilidade de um espaço comum de trabalho teórico-prático a ser

realizado por professores e alunos. Implementá-lo pressupôs o levantamento de uma série de

questões que pudessem contribuir para com a garantia de uma formação de qualidade com

vista a atuação futura destes alunos no âmbito da Educação Básica. 

Seu objetivo básico é contribuir com a melhoria da qualidade da Educação Básica, por

meio do atendimento as necessidades de formação dos alunos do Curso de Graduação em

Pedagogia, garantindo,  para tanto, uma  formação  de  caráter  interdisciplinar,  a  articulação

entre conhecimentos,  práticas e  tecnologias  educacionais,  e a  garantia  de aprendizado por

meio do desenvolvimento coletivo de práticas e metodologias, considerando o conhecimento

de  diferentes  disciplinas.  Ele,  no  entanto,  requer  investimento  em termos  de  materiais  e

equipamentos  que  possam subsidiar  as  atividades  a  serem realizadas,  como por  exemplo:

estudos  em  grupos  sobre  trabalho  interdisciplinar;  cursos  sobre  formas  de  organização

escolar; grupos de estudos sobre metodologias de ensino; seminário sobre a importância do

estágio  na  formação  de  professores,  grupos de  estudo  sobre  a  forma de  organização  dos

estágios nas licenciaturas; cursos de instrumentalização de professores e alunos na área de

tecnologia;  grupos de estudos sobre linguagens, leituras e tecnologias na escola; oficinas de

confecção de materiais didáticos de matemática, de ciências, de história, de geografia, de arte

e  de  cunho interdisciplinar;  oficina  sobre  o  ensino de  LIBRAS; grupos  de estudos sobre

pesquisa na escola;  seminários e oficinas acerca da educação matemática; estudos em grupos

sobre meio ambiente.

3.2.2.2   Laboratório  Especial  de  Ludicidade  Profa  Soraiha  Miranda  de  Lima  –

Brinquedoteca

O  Laboratório  Especial  de  Ludicidade  Profª  Drª  Soraiha  Miranda  de  Lima  –

Brinquedoteca,  pertence  ao  Departamento  de  Educação  e  se  constitui  como  importante

laboratório de práticas e de ensino para o Curso de Graduação em Pedagogia (Apêndice G).

Trata-se de 2 salas conjugadas no Bloco de Psicologia, medindo em média 20x5m, contendo 2

aparelhos  de  ar  condicionado,  armários  de  parede,  balcões  e  prateleiras  de  madeira,  uma

casinha  de bolinha,  um castelo  e  uma casinha,  instrumentos  musicais  e  de arte,  bonecas,

jogos, fantasias, brinquedos industrializados diversos, brinquedos manufaturados, bancadas de

trabalho,  pequeno  acervo  de  livros  de  literatura  infantil  e  jogos  pedagógicos  diversos.
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Acoplado fisicamente às salas, há 2 banheiros masculino e feminino adaptados às crianças,

com pias e um pequeno depósito que serve de dispensa.

3.3 Biblioteca

3.3.1 Biblioteca Regional

O Curso de Graduação em Pedagogia/ICHS/CUR-UFMT beneficia-se da Biblioteca

Regional  do  Câmpus  Universitário  de  Rondonópolis  da  UFMT.  Esta  é  subordinada  à

Biblioteca Central, sediada em Cuiabá, responsável pelo armazenamento e disseminação do

material  bibliográfico  existente  no  Câmpus,  por  meio  de  consultas  locais,  empréstimos

domiciliares e entre as bibliotecas integrantes da rede  Pergamum (UFMT/Cuiabá, Câmpus

Universitário do Médio Araguaia e de Sinop). 

As  instalações  da  Biblioteca  Regional  do  Câmpus  Universitário  de  Rondonópolis

compreendem uma área construída total de 1.634 m², subdividida nas seguintes instalações:

Sala  de  Gerência,  Sala  de  Vídeo  Conferência,  Setor  de  Processamento  Técnico,  Sala  de

Restauração,  Setor  de  Empréstimo  e  Devolução,  Setor  de  Recepção,  Sala  de  Pesquisa  à

Internet,  Sala  de  Estudos,  Sala  de  Referência,  Sala  de  Coleções  Especiais  e  Acervo  e

Laboratório de Informática.

O horário de atendimento dos usuários é de 7:00 às 22:00 horas de segunda a sexta-

feira e no sábado das 7:00 as 13:00 horas.

Na Biblioteca, são oferecidos quatro tipos de serviços à comunidade: 1) consulta local

ao  acervo;  2)  empréstimo  domiciliar  de  material  bibliográfico;  3)  empréstimo  entre

bibliotecas (UFMT/Cuiabá, Câmpus Universitário do Médio Araguaia, de Rondonópolis e de

Sinop) e 4) serviço de referência (orientação aos usuários e levantamento bibliográfico para

professores do Câmpus). Para tal, trabalham diretamente no setor 10 (dez) funcionários (três

bibliotecários e sete técnicos administrativos) e 03 (três) estagiários.

No tocante ao potencial  de referência em pesquisa para os estudantes, a Biblioteca

dispõe de ambiente equipado com significativo número de computadores, com acesso às bases

bibliográficas  SCIELO e  Portal  de  Periódicos  CAPES,  contando  ainda  com funcionários

treinados na utilização desta última. A estrutura de informática da Biblioteca é composta por
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04 (quatro) computadores para consulta online ao acervo local e 30 (trinta) computadores para

pesquisa científica. 

O  acervo  de  livros  da  Biblioteca  totaliza  30.388  títulos  e  92.000  exemplares,

distribuídos entre: a) acervo geral, composto por livros científicos; b) coleção de referência

(enciclopédias,  dicionários,  atlas,  catálogos);  c)  coleções  especiais  (Coleção  Mato Grosso,

Tudo é História e Encanto Radical,  além da coleção de livros em Braille); e d) acervo de

multimeios: mapas, fitas VHS, slides, DVDs e CD-ROM. 

Na área de Ciências Humana, a Biblioteca dispõe de 8.593 títulos, totalizando 23.537

exemplares.  No  que  o  que  tange  o  atendimento  educacional,  o  acervo  disponibilizado

atualmente possui de 2.887 títulos e 8.847 exemplares. Evidentemente o Curso de Graduação

em Pedagogia,  licenciatura,  do ICHS/CUR/UFMT faz uso de livros de áreas  afins,  como

Filosofia, História, Psicologia, Antropologia Social, Ciência Política, Artes, Linguística, etc.

A Hemeroteca disponibiliza atualmente 895 títulos de periódicos catalogados, sendo

mais  de  11.685  exemplares,  além  do  acesso  ao  Portal  de  Periódicos  CAPES,  com

bibliotecários  treinados para a sua utilização.   Estão,  também, disponíveis dissertações  de

mestrado, teses de doutorado e monografias (trabalhos de conclusão de cursos de graduação e

especialização), produzidas nos cursos da UFMT e em outras universidades do país. 

A  Biblioteca  Regional  tem todo  seu  acervo  disponível  no  Sistema  Pergamum.  O

usuário da biblioteca pode realizar  consulta ao acervo, reservas e renovações de materiais

através  da  página  da  biblioteca  na  internet

(www.biblioteca.ufmt.br/pergamum/biblioteca/index.php).

3.4 Infraestrutura existente e demandada

3.4.1 Infraestrutura física existente e recursos humanos existentes

O  curso  dispõe  de  4  salas  de  aula  compartilhadas  com  outros  cursos,  1  sala  de

coordenação compartilhada com chefia e apensada a secretaria do departamento de Educação,

1 sala que aloja o NUPED, 5 salas de trabalho para os docentes, 1 sala de reuniões, 1 sala

conjugada que abriga o Laboratório de Ludicidade Brinquedoteca, 1 sala que abriga o grupo

de  trabalho  PET  Interdisciplinar.  Os  demais  espaços  mencionados:  Biblioteca  setorial  e

Laboratório de Ensino são compartilhados com todos os cursos.
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IV – GESTÃO DO CURSO 

4.1 Órgãos colegiados

4.1.1 Núcleo docente e estruturante

O  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE)  tem  por  finalidade  atuar  no  processo  de

concepção, consolidação, avaliação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

De acordo com a Resolução CONAES N.01 de 17/06/2010 Instrução Normativa N.02/

2015 – PROEG, o NDE tem caráter consultivo, propositivo e executivo, lhe sendo atribuídas

as seguintes tarefas:

I  –  propor  atualização  do  PPC zelando pelo  cumprimento  das  Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação;

II – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

III – colaborar na auto-avaliação periódica dos cursos de graduação;

IV  –  zelar  pela  integração  curricular  interdisciplinar  entre  as  diferentes
atividades de ensino, pesquisa e extensão constantes no currículo do curso.

No Curso de Graduação em Pedagogia, o NDE em vigência foi criado pelo Colegiado

de  Curso  em  14  de  março  de  2016.  Hoje,  o  NDE  é  designado  pela  Portaria  n°

40/208/ICHS/CUR,  de  05  de  julho  de  2018.  Sua  composição  segue  as  orientações  da

Normativa  mencionada  (conforme  prevê  artigo  4º  e  6º)  e  é  composto  pelos  seguintes

professores:

Presidente: Profa Dra Rosana Maria Martins

Profa. Dra. Ivanete Rodrigues dos Santos
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Profa. Dra. Lindalva Maria Novaes Garske

Profa Dra Merilin Baldan

Profa Dra Sandra Regina Franciscatto Bertoldo

Profa. Dra. Simone Albuquerque Rocha.

4.1.2 Colegiado de curso

A regulamentação das atribuições internas do Colegiado de Curso segue o disposto na

Resolução  CONSEPE n.  29  de  12/09/1994,  que  destaca,  entre  as  diversas  atribuições,  a

de planejar e executar as tarefas relativas à gestão do curso. 

Conforme  aponta  o  Estatuto  da  UFMT,  referido  Colegiado  é  uma  instância

deliberativa  e  consultiva sobre  as  políticas,  estratégias  e  rotinas  acadêmicas,  para  fins  de

Ensino, Pesquisa e Extensão, no âmbito do curso. Nesses termos, compete a esse Colegiado:

 Coordenação e supervisão didático-pedagógica do curso com vistas ao seu constante

aprimoramento e atualização;

 Promover a avaliação do curso em articulação com objetivos e critérios de avaliação

institucional da Universidade;

 Prover o desenvolvimento de ações integradoras entre os Departamentos e ou cursos

da UFMT.

Atualmente o Colegiado de Curso de Graduação em Pedagogia – ICHS/UFMT/CUR –

está composto (Portaria no. 162/PROEG/2018) pelos seguintes membros:

Profa. Dra. Rosana Maria Martins

Dra. Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues

Profa. Dra. Elni Elisa Willms

Prof. Dr. Anderson Simão Duarte

Profa. Dra. Lindalva Maria Novaes Garske

Prof. Dr. Marlon Dantas Trevisan

Discente  Maycon Douglas de Almeida

Membros Suplentes:
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Docente Profa. Dra. Merilin Baldan

Discente Danielly Ferreira Santana

Para  cumprir  com as suas  finalidades  e  considerando  a  carga  horária  de  encargos

semanais  destinadas  aos  membros  docentes  efetivos  (8h  de  dedicação),  bem  como  a

Resolução 29/1994 do CONSEPE, o Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês

e extraordinariamente sempre que se fizer necessário. As reuniões devem ser agendadas por

meio de convocação feita pela Coordenação do Curso e tais eventos se sobrepõem a qualquer

outra atividade acadêmico-administrativa. As deliberações devem ser registradas em Ata que,

após assinada pelos membros, deve ser devidamente arquivada.

4.1.3 Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente

O Núcleo de Apoio Pedagógico e experiência docente é formado por professores que

possuem  maior  tempo  de  exercício  profissional  na  UFMT.  Ele  funciona

como órgão consultivo para as tomadas de decisões diversas no que tange ao funcionamento

do Curso de Graduação em Pedagogia. É formado pelos docentes:

Prof. Dr. Ademar Lima de Carvalho

Profa. Dra Cecília Fukiko Kamei Kimura

Prof. Dra. Érika Virgílio Rodrigues da Cunha

Profa Dra Silvia Pilegi Rodrigues

Profa Dra Simone Albulquerque da Rocha

Profa Dra Lindalva Maria Novaes Garske

4.1.4 Comitê de ética em pesquisa
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O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) constituído do Estado de Mato Grosso, Câmpus

Universitário de Rondonópolis, devidamente registrado na CONEP/MS, atendendo às normas

da Resolução 196/96CNS/MS e vem atuando desde 09 de dezembro de 2016. Atualmente, é

coordenado  pela  Profa.  Suellen Rodrigues  de  Oliveira  Maier.  Tem  a finalidade  de  fazer

cumprir os aspectos éticos das normas vigentes de pesquisa em seres humanos do Conselho

Nacional de Saúde. O Comitê de Ética segue a Resolução CNS nº 01/88: referente à pesquisa

médica. Essa Resolução mesclou questões de natureza ética,  com problemas de vigilância

sanitária  e  de  biossegurança.  Em seu art.  83 propôs  formalmente  a  criação  de  CEPs  nas

instituições  brasileiras  que  realizam  pesquisas  com  seres  humanos.  Em  1992,  um

levantamento do CFM demonstrou que poucos Centros de pesquisa seguiam os dispostos na

Resolução nº 01/88. Devido os avanços tecnológicos e a realidade da aplicação da Resolução

1/88 em 1995 os Membros do CNS sentiram a necessidade de rever esta Resolução, visando

atender  outras áreas  de conhecimento,  relativas  à pesquisa envolvendo seres  humanos em

qualquer  área  do  conhecimento  e  não  apenas  com as  pesquisas  médicas.  Desta  forma,  a

Resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde atende essas outras áreas de conhecimento,

tais como as Ciências Sociais e as pesquisas em Educação. 

Essas informações fazem-se pertinentes, na medida em que por meio dos Projetos de

Pesquisa  dos  docentes/  Grupos  de  pesquisa,  e  por  vezes,  por  meio  dos  Trabalhos  de

Conclusão  de  Curso  dos  alunos  da  graduação,  pesquisas  com seres  humanos  podem ser

propostas e devem ser encaminhadas para o CEP da UFMT Rondonópolis – condição para

que  após  a  realização  das  investigações  sejam possíveis  publicações  em periódicos  com

qualificação mais elevada. 

4.2 Coordenação e avaliação do curso

4.2.1 Coordenação de curso

A coordenação do Curso de Graduação em Pedagogia, e dos cursos de graduação em

geral,  dedica-se  no  âmbito  da  UFMT,  30h  semanais  para  a  gestão  do  curso.  Entre  suas

atribuições, destaca-se a gestão didático-pedagógica e administrativa do curso no que tange as

seguintes ações:

 Propositura de ações que visem o cumprimento do PPC; 
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 Estabelecimento e na mediação de relações com docentes e discentes;

 Representatividade em Colegiados superiores (Colegiado do ICHS); 

 Elaboração de Atas das reuniões de Colegiado de Curso e demais registros em apoio

à organização documental do curso; 

 Divulgação de informações diversas de interesse de docentes e alunos do curso e em

favor da promoção permanente da qualidade das atividades acadêmicas promovidas

ou de interesse do curso;  

 (Co)Organização  das  edições  do  Encontro  de  Pedagogia,  da  Mostra  de  Estágio

Curricular Supervisionado e da Mostra Didática do curso, os quais podem se dar em

parceria com docentes, coordenação de estágio ou ainda junto a outros eventos da

área  promovidos  por  outros  departamentos  ou  instâncias  gestoras  no  âmbito  da

universidade;

 Acompanhamento e a avaliação do curso tendo como referência o cumprimento da

matriz curricular expressa no PPC juntamente com o Colegiado de Curso e o NDE;

 Orientação aos alunos quanto aos procedimentos de cumprimento de créditos dos

diferentes  componentes  curriculares  (disciplinas  obrigatórias;  disciplina(s)

optativa(s);  atividades  teórico-práticas  de  aprofundamento;  estágios,  Trabalho  de

Conclusão  de  Curso),  bem  como  de  estratégias  para  melhor  aproveitamento  e

condução das atividades;

 Manutenção  de  diálogo  permanente  com  as  instâncias  gestoras  do  ensino  na

universidade  (Gerência  de  Ensino  e  Pró Reitoria  de  Ensino) visando articular  as

demandas da instituição e do curso, mutuamente;

 Leitura  atualizada  das  legislações  e  normativos  institucionais  pertinentes  ao

funcionamento dos cursos de graduação;

 Contínua atualização com relação aos procedimentos para participação do curso no

ENADE, mantendo diálogo permanente com a PROEG;

 Divulgação dos resultados de avaliação do curso quando realizadas pelo MEC e/ou

outras instâncias;

 Gerenciamento  dos protocolos  para  promover  a  regulação  do  curso  (autorização,

reconhecimento e renovação de reconhecimento pelo MEC);
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 Conhecer e prover ações no SIGA em apoio aos docentes e alunos, bem como lançar

e homologar horário das aulas; vincular docentes às disciplinas; homologar planos de

ensino; consultar diários; efetuar exação curricular – esse ato deverá ser homologado

pelo setor de registro acadêmico.

 Observância da constante atualização da página do curso no endereço institucional;

 Organização e divulgação dos horários de uso e normas dos laboratórios;

 Elaboração dos calendários de reuniões de Colegiado de curso e NDE; de viagens de

campo e visitas técnicas; de provas e exames finais e de períodos de realização de

estágios;  de  processos  seletivos  de  estágio  obrigatórios  e  não  obrigatórios

remunerados ou não; estipular prazos inicial e final de aproveitamento de estudos,

apresentar ao Colegiado e divulgar entre a comunidade acadêmica;

 Divulgação dos editais de Mobilidade Acadêmica (nacional  e internacional),  bem

como a promoção de protocolos para viabilizar o processo;

 Apoio à divulgação de editais de seleção de Programas e Projetos de Extensão do

curso que possam ser propostos, bem como de Programas de Assistência Estudantil,

Bolsas Permanência; Apoio à Inclusão (PIBIC, PIBITI, VIC) e Auxílios apoiando o

aluno na relação com a PRAE;

 Informar-se e divulgar informações referentes aos eventos promovidos pelo curso ou

de interesse do curso (docentes e discentes);

 Incentivar e apoiar a participação de alunos e docentes em eventos, em especial a

Semana Acadêmica, o Encontro de Pedagogia, as Mostras do curso,  o Fórum das

Licenciaturas e o CONPEDUC;

 Apoiar  e  incentivar  os  alunos  à  participação  em  eventos  estudantis  fora  do

município;

 Divulgar  editais  de  Programas  de  Bolsas  de  Extensão  e  propor  projetos,  com

observância ao calendário letivo e à demanda;

 Organizar as saídas para aulas de campo em observância a Resolução N.117/2014 e

aos prazos previstos no calendário letivo;

 Ajustar  as  solicitações  de  matrícula  dos  estudantes,  mantendo  diálogo  com

CAE/GRE; analisar pedidos de matrícula efetuados via processo; contatar os alunos

que não efetuaram a matrícula, incentivando seu retorno – em atenção à Resolução

94



CONSEPE  Nº  68/2014, em  observância  a  “Regularidade  de  vínculo  acadêmico”

disposta no Manual do Coordenador (PROEG 2016); 

 Proceder  ao  trancamento  de  matrículas  considerando  o  calendário  letivo  em

observância as Resoluções 52/1994 e N.32/1999;

 Proceder aos protocolos para transferência e matrículas de graduados em observância

aos editais e calendário letivo, sempre que houver demandas;

 Provir a recepção dos alunos ingressantes, idealmente em parceria com os órgãos de

representação estudantis, em observância ao Guia do estudante da UFMT disponível

página da PRAE; divulgar o planejamento e/ou coordenar a execução;

 Orientar os alunos para elaboração de processos, em especial aqueles que requeiram

posicionamento do Colegiado de Curso e em outras atividades da vida acadêmica

universitária (obtenção de passe escolar; obtenção de senha de acesso ao SIGA);

 Efetuar o aproveitamento de estudos de alunos matriculados que formalizam pedido

de análise e orientá-los para esse processo, em observância as Resoluções CONSEPE

Nº 83/2017 e aos prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico;

 Proceder aos protocolos para viabilizar situações de aproveitamento extraordinário

de estudos em observância a Resolução CONSEPE N.44/ 2010;

 Emitir declarações cabíveis à Coordenação de curso e manter registros delas;

 Informar  docentes  e  discentes  quanto  a  existência  de seguro  para o  exercício  de

atividades  acadêmicas  referendas  pelo  Colegiado  de  Curso,  consultando  para

conhecimento das informações, a PROEG;

 Enviar lista de formandos ao cerimonial (se solicitado) e informar docentes quanto a

data,  local,  horário  de  realização  da  Colação  de  Grau,  fazendo-se  presente  no

cerimonial; em situação de Colação de Grau extemporânea, observar a Portaria GR

1.297/2015,  orientando  os  alunos  a  requerer  colação  de  grau  extemporânea  via

processo, efetuando os processos relativos a exação curricular, a complementação da

documentação (ata da reunião de colegiado em que aprovou o processo, assinada por

todos os membros presentes);

 Acompanhar  a  regularidade  de  vínculo  acadêmico  no  que  diz  respeito  ao  tempo

mínimo  e  máximo  de  integralização  curricular  –  resolução  CONSEPE  N.68  de

24/07/2014;
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 Proceder  com  a  representação  formal  em  situação  de  processo  disciplinar,

observando normas da Resolução N.17 CONSUNI, de 18/11/2004.

As  atribuições  da  Coordenação  do  curso,  imersas  ao  contexto  da  gestão  da  vida

acadêmica na sua organização e condução, em sua maioria, estão submetidas à aprovação do

Colegiado de Curso para encaminhamentos sequentes. Na impossibilidade de convocação do

Colegiado,  admite-se  a  coordenação  proceder  com  despachos  de  documentos  por  ad

referendum.

4.2.2 Avaliação interna e externa do curso

A avaliação interna foi prescrita na Lei 10861/2004 para ser desenvolvida em todas as

Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras, como etapa obrigatória do processo de

regulação  e  avaliação.  Ela  ainda  é  um  componente  estruturante  do  SINAES  –  Sistema

Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Na UFMT a avaliação interna e se organiza de

duas formas: autoavaliação (realizada pelos cursos) e avaliação institucional (realizada pela

CPA).

A autoavaliação no Curso de Graduação em Pedagogia, concebida e orientada pelo

princípio da oferta de qualidade, tem um importante papel no apoio à gestão do curso no que

tange as dimensões do ensino, gestão, infraestrutura e autoavaliação do aluno e do docente.

No ano de 2017 o Colegiado de curso e o NDE, no âmbito de suas atribuições, elaboraram um

instrumento online contendo questões fechadas obrigatórias numa escola de 0 a 10 (sendo 0

menor  satisfação  e  10  maior  satisfação)  e  questões  opcionais  abertas.  O  instrumento

foi amplamente discutido junto aos docentes do Departamento de Educação, e contribuições

colaboraram para a versão final do instrumento que foi disposto na plataforma AVA de uma

das disciplinas cursadas no período letivo 2016 (vigente no momento da aplicação) e aplicado

às turmas individualmente. 

Esse instrumento, já validado no âmbito do Colegiado de Curso e do Departamento de

Educação, configura-se como um orientativo para discussões e direcionamentos no sentido de

promover melhorias nas áreas por ele referidas. Intenciona-se que anualmente, no período do

planejamento acadêmico, o Colegiado de Curso reveja-o e, se necessário, aprimore-o para fins

de  aplicação  às  novas  turmas,  realizando,  ainda,  discussão  interna  e  convocação  de

Assembleias discentes para fins de encaminhamentos que se fazem pertinentes. 
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Os processos da avaliação devem ser registrados em Ata e, ao final, um Relatório deve

ser elaborado e arquivado para fins de consulta e organização da documentação pertinente.

A avaliação institucional promovida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem a

atribuição de assessorar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). De acordo com os

objetivos da CONAE, e com base em seu Regimento, a CPA tem por finalidade efetuar:

 A análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social,

atividades, finalidades e responsabilidades sociais de seus órgãos;

 A divulgação de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos,

para cujo fim os representantes da CPA deverão solicitar reuniões especiais com a

Administração Superior da Universidade e de suas respectivas Unidades Acadêmicas;

 O respeito à identidade e à diversidade das Unidades Administrativas e Acadêmicas;

Esta  Comissão  sistematiza,  também,  os dados  coletados  por  meio  de  questionário

fechado e presta  informações  solicitadas  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisa

Educacionais  (INEP),  bem como,  disponibiliza  esses  dados  à  instituição  para  que  sejam

estabelecidas estratégias de ação para melhoria das condições de ensino.

A  avaliação externa é conduzida por comissões  externas designadas pelo  INEP  em

observância  às  diretrizes  da  CONAES  e  acompanhadas  pela  CPA/  UFMT.  Os  membros

vigentes na CPA constam na Portaria Gr Nº 503 de 16/05/2018.

4.2.3 Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

O acompanhamento e a avaliação do PPC são feitos por meio dos instrumentos de

avaliação  internos  e  externos  implementados  ao  longo  da  vigência  do  presente  Projeto

Pedagógico do Curso. 

O NDE é o principal órgão deliberativo responsável por interpretar os resultados das

avaliações (autoavaliação, ENADE, CPA) e conduzir proposições ao Colegiado de Curso para

que este tome decisões que alicercem intervenções cotidianas necessárias ao desenvolvimento

pleno do PPC, bem como encaminhe discussões e proposições que sirvam para repensar o

instrumento  visando  reestruturações  futuras.  Nesses  termos,  prevê-se  o  acompanhamento

como ação permanente em apoio à gestão do curso.  
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4.3 Ordenamentos diversos

4.3.1 Reunião de docentes

Os  docentes  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia  reúnem-se  com  regularidade

mínima de uma vez ao mês ou sempre  que  convocados  pela  chefia  do Departamento  de

Educação e/ou ainda pelo Colegiado de Curso para deliberações  pertinentes  ao curso.  Os

docentes lotados no Departamento de Educação são convocados e os demais professores são

convidados. As reuniões justificam-se como sendo necessárias tendo em vista que é no âmbito

coletivo que as decisões acerca do curso são deliberadas e acordadas. 

Enquanto  uma  unidade,  o  curso  que  é  constituído  por  diferentes  componentes

curriculares,  requer  organicidade  e,  nesse  sentido,  negar  qualquer  iniciativa  de  trabalho

isolado e fragmentado. Objetiva-se, portanto, que esses espaços coletivos garantam diálogo

interdisciplinar,  possibilidades  de  planejamento  e  execução  de  propostas  que  atendam  a

requisitos básicos de diferentes componentes curriculares e assim, que seja possível visualizar

a construção de competências profissionais coletivas no âmbito do corpo docente do curso as

quais possam refletir sobre os alunos. No conjunto das preocupações, os processos avaliativos

internos e externos; a garantia do cumprimento pleno dos componentes curriculares com a

máxima excelência; a formação acadêmica diversificada e mais autônoma; o envolvimento

efetivo com as redes de ensino; a formação reflexiva e crítica proporcionada pela pesquisa; a

efetivação  da  dimensão  prática  das  disciplinas,  devem  constituir  eixos  de  preocupações

permanentes no curso.

4.3.2 Assembleia da comunidade acadêmica

Conforme política interna da UFMT, orientada pelos princípios de gestão democrática,

o Curso de Graduação em Pedagogia da UFMT/CUR, pretende realizar consultas às turmas de

alunos e sempre que o Colegiado de Curso julgar  necessário,  também a toda comunidade

acadêmica, sobretudo aos discentes. Junto as turmas, pelo menos de dois em dois anos, quanto

à vivência e avaliação no curso. No ano letivo de 2016, por exemplo, iniciamos esse processo
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por meio de um questionário, pensando, elaborado e aplicado pelo Colegiado de Curso de

Graduação  em  Pedagogia  em  que  os  alunos,  por  meio  da  Plataforma  Google  docs,  os

discentes avaliaram as disciplinas do curso, a infraestrutura do Câmpus e a gestão do curso. O

resultado dessa avaliação será apresentado por meio de um Fórum de avaliação do curso tanto

para  os  alunos  quanto  para  os  docentes,  para  que  esses  últimos  também reflitam  sobre

aspectos apontados como pontos sensíveis e que merecem cuidado e tomada de atitude. Esta

prática será efetivada, como dito acima, de dois em dois anos sistematicamente e sempre que

julgar necessário. 

4.3.3 Apoio aos órgaõs estudantis

Em consonância com uma participação democrática do estudante em todas as estâncias

acadêmica,  estimula-se  a  efetiva  e  ampla  participação  dos  discentes  nos  órgãos  que  os

representem,  ou seja,  no Centro  Acadêmico  (CA) de Pedagogia,  bem como no Diretório

Central dos Estudantes (DCE). Como parte dessa política de participação já está garantido o

espaço físico no centro de Convivência.

4.3.4 Mobilidade estudantil: nacional e internacional

A Mobilidade estudantil é compreendida como um vínculo temporário que o aluno da

graduação regularmente matriculado pode manter com outra instituição de ensino superior

nacional  ou  internacional  para  uma  temporada  de  estudos  de  1  a  2  semestres,  –

excepcionalmente 3 semestres – durante o período de integralização curricular do curso de

origem, visando cursar componentes curriculares.

A  mobilidade  estudantil  em  âmbito  nacional  está  normatizada  pela  Resolução

CONSEPE N.8 de 24/02/2014 e pelo convênio ANDIFES em que celebram universidades e

demais instituições federais de ensino superior. Para a realização de mobilidade internacional,

faz importante observar os editais específicos.

Considerando os documentos  acima referidos,  o aluno do Curso de Graduação em

Pedagogia UFMT/CUR interessado em realizar mobilidade precisa: ter cursado no mínimo

20% da carga horária  de integralização curricular,  ou seja, 648h ou 40.5 créditos e ter no

máximo  2  reprovações  acumuladas  nos  2  períodos  que  antecedem  a  saída  prevista.  As

formalidades para execução do convênio devem ser observadas pelas instituições e o aluno
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interessado  visando  efetuar  os  protocolos  necessários  quanto  aos  prazos  e  condições

documentais. O acesso a informações detalhadas pode se dar pelo endereço eletrônico: http://

www.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG.

4.3.5 Eventos acadêmico-científicos relevantes para o curso

A  participação  em  eventos  acadêmico-científicos  é  compreendida  como  atividade

importante à formação acadêmica, dada sua contribuição ímpar na ampliação e diversidade da

formação. Os graduandos da Pedagogia são incentivados a participarem de eventos da área de

Educação, em especial as edições do Encontro de Pedagogia (organizados pela coordenação

do curso e/ou por docentes do curso), o CONPEDUC (organizado pelo PPGEdu) ou, ainda,

eventos  realizados  por outros  cursos,  departamentos  ou grupos  de pesquisa no âmbito  da

universidade,  Câmpus Universitários  de Rondonópolis  e Cuiabá  (SEMIEDU do PPGE do

Instituto  de  Educação),  e  também  eventos  organizados  pela  Secretaria  Municipal  de

Educação,  CEFAPRO  e  unidades  escolares  parceiras.  Estima-se  ainda  que  os  alunos

participem de  outros  eventos  regionais  e  nacionais  de  acordo  com suas  possibilidades  e

considerando

A participação nas atividades referidas pontua créditos para o componente curricular

ATPA – Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento.
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V – EQUIVALÊNCIA DOS FLUXOS CURRICULARES

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA

Fluxo curricular vigente e a ser
progressivamente descontinuado

Fluxo curricular proposto e a
ser progressivamente ofertado

Aproveitamen
to

Componente curricular CH Componente curricular CH (parcial/total)

Antropologia e Educação 128 Antropologia e Educação 64 Total

Filosofia da Educação
128

Filosofia e Educação 64 Total

Filosofia da Educação 64 Total

Sociologia da Educação
128

Sociologia da Educação 64 Total

Sociologia da Infância 80 Total

Metodologia de Pesquisa 
em Educação

128
Metodologia do Trabalho 
Acadêmico

80 Total

Língua Portuguesa 128 Língua Portuguesa 64 Total

Fundamentos Psicológicos 
na Educação

128
Psicologia do 
Desenvolvimento Humano

80 Total

Didática 128
Fundamentos da Didática 80 Total

Didática 80 Total 

Currículo e Avaliação 128 Currículo 80 Total

Teorias da Educação e da 
Pedagogia

128 Teorias da Educação e da 
Pedagogia

80 Total

Teorias Contemporâneas 64 Total
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da Educação

Estágio Curricular 
Supervisionado I

60

Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Espaços educativos não-
formais

80 Total

História da Educação 
Brasileira

128
História da Educação 
Brasileira

80 Total

Política Educacional e 
Organização da Educação 
Brasileira 128

Política e Educação 80 Total

Política Educacional 
Brasileira*

80 Parcial

Psicologia e Educação 64 Psicologia e Educação* 80 Parcial

Estágio Curricular 
Supervisionado II

120
Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Educação Infantil

96 Total

Linguagem e suas 
Metodologias

128
Linguagem e suas 
Metodologias

80 Total

Fundamentos da 
Alfabetização I

64
Fundamentos da 
Alfabetização*

80 Parcial

Literatura Infantil 64 Literatura Infantil* 80 Parcial

Organização e Gestão das 
Instituições Educacionais I

64
Fundamentos e Gestão da 
Educação*

80 Parcial

Brincar e Educação 64 Brincar e Educação* 80 Parcial

Matemática e suas 
Metodologias 128

Fundamentos do Ensino da
Matemática

80 Total

Metodologias do Ensino da
Matemática*

80 Parcial
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Fundamentos e 
Metodologias da Educação
Infantil

128
Fundamentos e 
Metodologias da Educação
Infantil

80 Total

Fundamentos da 
Alfabetização II 64

Alfabetização e 
Letramento*

80 Parcial

Estágio Curricular 
Supervisionado III 

120 Estágio Curricular 
Supervisionado nos Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental e EJA**

144 Total
Tópicos Especiais em 
Educação

72

História e suas 
Metodologias

64 Fundamentos e 
Metodologias do Ensino de
História*

80 Parcial

Geografia e suas 
Metodologias

64 Fundamentos e 
Metodologias do Ensino de
Geografia*

80 Parcial

Ciências Naturais e suas 
Metodologias

64 Fundamentos e 
Metodologias do Ensino de
Ciências Naturais*

80 Parcial

Arte e Educação
64 Arte-Educação* 80 Parcial

Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) 64

Língua Brasileira de Sinais
– LIBRAS

64 Total

Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC

112
Metodologia da Pesquisa 
em Educação

80 Total

Organização e Gestão das 64 Estágio Curricular 80 Parcial
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Instituições Educacionais 
II

Supervisionado em 
Organização e Gestão da 
Educação*

Atividades 
Complementares I

40

Atividades Teórico-
Práticas de 
Aprofundamento

200 Parcial
Atividades 
Complementares II

40

Atividades 
Complementares III

40

Educação, Saúde e 
Ambiente Educativo

64
Saúde,  Educação  e
Ambiente Educativo 

64 Total

Educação e Inclusão 64 Não há

Trabalho de Conclusão de
Curso

64 Não há

Leitura e Expressão Escrita 64 Não há

Linguística Aplicada à 
Educação

64 Não há

Identidade e Diferença na 
Educação

64 Não há

Políticas Públicas: 
História, Conceitos e 
Princípios

64 Não há

Educação de Jovens e 
Adultos

64 Não há

Espaços e Processos 
Educativos Não- Formais

64 Não há

Aprendizagem Dialógica 64 Não há
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Literatura e Educação: 
Itinerários de Formação

64 Não há

Língua  Portuguesa  e
Língua de Sinais como L1
e/ou L2 na alfabetização da
criança surda  

64

Não há

Gênero,  Diversidade,
Relações  Étnico-raciais  e
Direitos Humanos

64 Não há

História  dos  Povos
Indígenas

64
Não há

História Social da Mulher 64 Não há

História Social da Criança 64 Não há

Corpo e Cultura 64 Não há

História Social do Negro 64 Não há

* Requerem complementar carga horária com Plano de Estudos que contemple a prática
como componente curricular.

** Estágios serão contemplados com Plano de intervenção específico.

***A diferença da carga horária de ATPA será computada ao final.
VI – PLANO DE MIGRAÇÃO

6.1 Alunos ingressantes 2017

Os estudantes ingressantes em 2017 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas na matriz de 2010, de acordo com a tabela de

equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão ou complementarão as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo:

Período Componente curricular CH

5º semestre Psicologia e Educação 16
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2019/1

Política Educacional Brasileira 32

Fundamentos e Gestão da Educação 80

Fundamentos do Ensino da Matemática 80

Linguagem e suas Metodologias 80

Fundamentos da Alfabetização 80

6º semestre
2019/2

Metodologias do Ensino da Matemática 80
Estágio Curricular Supervisionado em Organização e Gestão da 
Educação

80 

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Geografia 80

Metodologia da Pesquisa em Educação 80

Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 80

Literatura Infantil 80

7º semestre
2020/1

Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS 64

Fundamentos e Metodologias do Ensino de História 80

Arte-Educação 80

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais 80

Brincar e Educação 80

Educação e Inclusão 64

Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil 96

8º semestre
2020/2

Optativa 64

Alfabetização e Letramento 80
Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e EJA

144

Trabalho de Conclusão de Curso 64

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento 200
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6.1.1 Proposta de complementação de disciplina 

 Psicologia e Educação: 16 horas

Este plano de estudo consiste nos seguintes passos: O discente procura, na referência bibliográfica, contemplar o estudo do conteúdo indicado.

Em seguida, o discente elabora um trabalho dissertativo discutindo o seguinte tema: A importância da Psicologia para a Educação. Esta discussão

deve abranger as teorias  da aprendizagem e do desenvolvimento,  bem como a discussão de temas atuais,  como a educação  inclusiva,  por

exemplo.  

A constituição da Psicologia como ciência moderna e relações com a Educação. GOULART, I. B. Referência:  Psicologia da educação:

fundamentos teóricos e aplicações à prática pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1999.

O estudo do desenvolvimento e da aprendizagem e suas implicações para a Educação: Piaget, Vigotski e Wallon. Referência: CARRARA,

K. (Org.). Introdução à Psicologia da educação: seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004.

O estudo do desenvolvimento e da aprendizagem e suas implicações para a Educação: Freud e Skinner. Referência: CARRARA, K. (Org.).

Introdução à Psicologia da educação: seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004.
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Contribuições atuais da Psicologia para a Educação: educação inclusiva, relações de gênero, étnico-raciais e sexualidade, relação entre

professor e estudante, entre outras. Referência: MARTINEZ, A. M. (Org.)  Psicologia escolar e compromisso social. Campinas: Editora

Alínea, 2007.

 Política Educacional Brasileira: 32 horas

Elaborar artigo científico que aborde a relação entre a natureza do Estado e as políticas públicas educacionais, e suas implicações para a carreira

docente.

Bibliografia:

BALL, S.; MAINARDES J. (orgs.). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011.

BRZEZINSKI, Iria. (org.). LDB/1996 Contemporânea: contradições, tensões, compromissos. São Paulo: Cortez, 2014.

GATTI, B. A.; BARRETTO, E. S. S.; ANDRÉ, M. E. D. A. Políticas Docentes no Brasil: estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011.

GENTILI, Pablo. Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis: Vozes, 2000.

FRIGOTTO, G. Educação e a Crise do Capitalismo Real. São Paulo: Cortez, 2000.

LOMBARDI, J. C. e SANFELICE, J. L. (orgs.). Liberalismo e educação em debate. Campinas: Autores Associados, 2007.

LOMBARDI, J. C. e SAVIANI, D. Marxismo e educação: debates contemporâneos. Campinas: Autores Associados, 2005.

LOMBARDI, J. C. Globalização, Pós-Modernidade e Educação. Campinas: Autores Associados, 2013.

MARTINS, A. M. et alii (orgs). Políticas e Gestão da Educação: desafios em tempos de mudanças. Campinas: Autores Associados, 2013.

 Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento

A carga horária referente às ACS já cumpridas pelo acadêmico será aproveitada no cômputo total das 200 horas das Atividades Teórico-Práticas

de Aprofundamento. 
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6.2 Alunos ingressantes 2018

Os  estudantes  ingressantes  em  2018  solicitarão  aproveitamento  nas  disciplinas  cursadas  na  matriz  de  2010,  de  acordo  com a  tabela  de

equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão ou complementarão as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo:

Período Componente curricular CH

3º semestre

2019/01

Brincar e Educação 80

História da Educação Brasileira 80

Currículo 80

Política e Educação 80

Teorias Contemporâneas da Educação 64

4º semestre

2019/02

Literatura Infantil 80

Política Educacional Brasileira 80

Fundamentos e Gestão da Educação 80

Fundamentos da Didática 80

Educação e Inclusão 64

5º semestre

2020/01

Psicologia e Educação 80

Fundamentos do Ensino da Matemática 80

Linguagem e suas Metodologias 80

Estágio Curricular Supervisionado em Espaços Educativos Não-
Formais

80

Didática 80
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Fundamentos da Alfabetização 80

6º semestre

2020/02

Metodologias do Ensino da Matemática 80

Estágio Curricular Supervisionado em Organização e Gestão da 
Educação

80

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Geografia 80

Metodologia da Pesquisa em Educação 80

Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 80

7º semestre

2021/01

Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS 64

Fundamentos e Metodologias do Ensino de História 80

Arte-Educação 80

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais 80

Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil 96

8º semestre

2021/02

Optativa 64

Alfabetização e Letramento 80

Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e EJA

144

Trabalho de Conclusão de Curso 64

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento 200

 Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento
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A carga horária referente às ACS já cumpridas pelo acadêmico será aproveitada no cômputo total das 200 horas das Atividades Teórico-Práticas

de Aprofundamento. 
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Dispõe sobre as atribuições do Colegiado de Curso na UFMT. Disponível em: http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao/OpenResolucao.aspx?
resolucaoUID=3712&ano=1994&tipoUID=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa.  Resolução nº 44 de 24 de maio de 2010. Instituir no 
Âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso o Extraordinário Aproveitamento nos Estudos. Disponível em 
http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao/FrmConsultarResolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=44&txtAno=2010&tipoUID=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa. Resolução Nº 68 de 24 de julho de 2014.  Aprova os 
Procedimentos que Tratam de Gestão da Regularidade de Vínculo Acadêmico Institucional dos Estudantes nos Cursos de Graduação da UFMT. 
Disponível em: http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao/Frm ConsultarResolucao.aspx?
pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=68&txtAno=2014&tipoUID=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa. Resolução Nº 81 de 25 de agosto de 2014.  Homologa as 
Resoluções CONSEPE N.º 68, De 24 de julho de 2014 e 76, de 30 de Julho de 2014, Que Tratam da Gestão da Regularidade de Vínculo 
Acadêmico Institucional dos Estudantes dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. Disponível 
em:http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao/FrmConsultarResolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=81&txtAno=2014&tipoUID=

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa.  Resolução Nº 74 de 28 de julho de 2014. Dispõe sobre 
Regulamento do Intercâmbio Internacional para a Comunidade Acadêmica da UFMT. Disponível em: 
http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao/FrmConsultarResolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=74&txtAno=2014&tipoUID=

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa. Resolução Nº 81 de 25 de agosto de 2014. Homologa as 
Resoluções CONSEPE n.º 68, de 24 de julho de 2014 e 76, de 30 de julho de 2014, que tratam da gestão da regularidade de vínculo acadêmico 
institucional dos estudantes dos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. Disponível em: http://sistemas.ufmt.br 
/ufmt.resolucao/FrmConsultarResolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=81&txtAno=2014&tipoUID=2
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa. Resolução Nº 8 de 24 de fevereiro de 2014.  Dispõe sobre 
Regulamento de Mobilidade Acadêmica. (Revogadas as Res. CONSEPE Nº 79, de 30 de agosto de 1999 E Suas Alterações). Disponível em: 
http://sistemas.ufmt.br /ufmt.resolucao /FrmConsultarResolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=8&txtAno=2014&tipoUID=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa. Resolução Nº 118 de 10 de novembro de 2014. Normas 
para Elaboração e Reelaboração de Projeto Pedagógico de Curso de Graduação da UFMT. Disponível em: http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao/
FrmConsultarResolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=118&txtAno=2014&tipoUID=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa.   Resolução Nº 32 de 15 de março de 1999. Altera a 
Resolução CONSEPE N.º 52/1994, que dispõe sobre à aprovação do regulamento de matrícula na UFMT. Disponível em: 
Http://Sistemas.Ufmt.Br/Ufmt. Resolucao/ Frmconsultar resolucao.Aspx?Pageindex=& Txtcriterio=&Txtnumero= 
32&Txtano=1999&Tipouid=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa.   Resolução Nº 8 de 10 de março de 1981. Autoriza 
Funcionamento do CPR de Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura Plena em Pedagogia e Licenciatura Plena em Letras. Disponível 
em: http://sistemas.ufmt.br /ufmt.resolucao /FrmConsultarResolucao.aspx?
pageIndex=&txtCriterio=&txtNumero=008&txtAno=1981&tipoUID=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa Resolução Nº 19 de 10 de março de 1981.  Define o 
Currículo Pleno do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia - Hab. Magistério das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau. Disponível em: 
http://sistemas.ufmt.br /ufmt.resolucao /Frm Consultar Resolucao.aspx?pageIndex&txtCriterio=&txtNumero=008&txtAno=1981&tipoUID=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa Resolução Nº 20 de 10 de março de 1981. Define o 
Currículo Pleno do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia - Hab. Supervisão Escolar. Disponível em: 
http://sistemas.ufmt.br/ufmt.resolucao /FrmConsultarResolucao.aspx? pageIndex=&txt Criterio=&txtNumero=20&txtAno=1981&tipoUID=2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO. Conselho de Ensino e Pesquisa. Resolução Nº 110 de 21 de dezembro de 2005. Aprova a 
Reestruturação Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Funfamental do Ichs/Cur 
Disponível em: http://sistemas.ufmt.br/ufmt. resolucao/ FrmConsultar Resolucao.aspx?pageIndex=&txtCriterio =&txtNumero=110 &txtAno= 
2005&tipoUID=
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=83&txtAno= 2016&tipoUID=
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COMPONENTE CURRICULAR: Antropologia e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

A constituição e o campo de estudos da Antropologia. Teorias em Antropologia: Funcionalismo. Estruturalismo. Conceitos: Cultura e infância,
cultura e sociedade, alteridade, etnocentrismo, relativismo cultural. Questões étnico-sociais (Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e Lei 11.645, de
10 de março de 2008): escola, família, gênero e violência na cultura brasileira. Diversidade cultural, de gênero e étnico- racial: afrodescendentes,
indígenas, populações rurais e urbanas. A dimensão cultural da sala de aula. Educação em Direitos Humanos, conforme previsto no Parecer
CNE/CP  Nº  8  de  06/03/2012,  que  originou  a  Resolução  CNE/CP  Nº  1,  de  30/05/2012.  Poderão  ser  realizadas  12h  de  Visita  Técnica,
contemplando  investigação  em Escolas  do Campo,  Quilombolas  e  Sociedades  Indígenas  e  escolas  de  Ensino  Fundamental  e  unidades  de
Educação Infantil,  com propostas curriculares diferenciadas em Mato Grosso e em outros estados da federação. Visitas a museus e centros
históricos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BANDEIRA, Maria de Lourdes. Antropologia no Quadro das Ciências. Fascículo 1. 2. ed. rev. Cuiabá: EdUFMT, 2000.

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 117 p.

MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

ROCHA, Everardo. Etnocentrismo. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 97 p.

SILVA, Aracy Lopes da (Org.). Antropologia, história e educação: a questão indígena e a escola. 2. ed. São Paulo: Global, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada: padrões da cultura japonesa. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 273 p.

GOMES, Nilma Lino. Cultura negra e educação. Revista brasileira de educação. Maio/Jun/Jul/Ago 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a05.pdf>.

GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem, filosofia da cultura. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012.

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 8.ed. Petrópolis,RJ:Vozes, 1997. Disponível em: 
<https://bibliotecaonlinedahisfj.files.wordpress.com/2015/03/genero-sexualidade-e-educacao-guacira-lopes-louro.pdf>

MEAD, Margaret. Sexo e temperamento. São Paulo: Perspectiva, 2000.

SILVA, Aracy Lopes da (Org.). A temática indígena e a escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. 
Brasília/MEC/MARI/UNESCO, 1995.

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Introdução ao pensar filosófico – o processo do filosofar e sua construção reflexiva – O papel formativo da filosofia na Educação. A filosofia da
educação no curso de Pedagogia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BANNEL, Ralph Ings (et. al.). Filosofia da educação: entre a formação de educadores e a qualificação profissional. São Paulo: Cortez, 2017. 
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GADOTTI, Moacir.  Pedagogia da práxis. São Paulo: Cortez. 1995.

LUCKESI, C. C. e PASSOS, E. S. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. São Paulo: Cortez, 1995.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Filosofia da educação: reflexões e debates. Petrópolis: Vozes. 2006.

SEVERINPO, J. A.; LOURIERI, M. A.; GALLO, Silvio (orgs). O papel fomativo da filosofia. Jundiaí: Pacto editorial, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARANHA, Maria Lucia Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 3. ed. 2006.

CHAUÍ, Marilena. Convite á filosofia. São Paulo: Ática. 1994.

FAVERI, José Ernesto de. Filosofia da educação: O ensino de filosofia na perspectiva freireana. Petrópolis: Vozes, 2005.

DALBOSCO, Cláudio A.; CASAGRANDE, Edison A. MUHL, Eldon A. (Orgs). Filosofia e Pedagogia: aspectos históricos e temáticos. 
Campinas: Autores Associados, 2008.

DALBOSCO, Cláudio A.; PAGNI, Pedro A., GALLO, Sílvio (Orgs). Filosofia como Padeia humana. São Paulo: Cortez, 2016.

GILES, T. R. Filosofia da educação. São Paulo: EPU, 1983.

HORN, Geraldo Balduino. Ensinar filosofia: pressupostos teóricos e metodológicos. 2. ed. ver. Curitiba: CRV, 2017.  

PAGNI, P. A.; SILVA, D. José da. Introdução à filosofia da educação: temas contemporâneos e história. São Paulo: Avercamp, 2007.

SEVERINO, A. J. Educação, sujeito e história. São Paulo: Olho d'Água, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Letras             Sigla: LET

Carga horária total:           64h
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Ch teórica: 64 Ch prática:  ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Produção de leitura. Produção de texto. Gramática da variedade padrão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.

GARCIA, O. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2012.

MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental. 29. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2008.

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.

FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2000.

KOCH, I. V. A coesão textual. 22. ed. São Paulo: Contexto, 2013.

KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. Texto e coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

KOCH, I. V.; TRAVALAGLIA, L. C. A coerência textual. 18. ed. São Paulo: Contexto, 2012.

MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros acadêmicos, escrita científica, texto acadêmico, diário de 
pesquisa, metodologia. São Paulo: Parábola, 2005.

MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo. São Paulo: Parábola, 2004.
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MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Acadêmico

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Ciência  e conhecimento científico.  O ato de estudar.  O ato  de  ler.  Leitura e  documentação.  Sistematização  e apresentação de seminários.
Trabalhos científicos nos cursos de graduação. Letramento digital. Normas das ABNT para trabalhos acadêmicos: NBR-6027 Sumário; NBR-
6028  Resumo;  NBR-  6023  Referências;  NBR  10520  Citações  em  documentos;  NBR-15287  Projeto  de  Pesquisa;  NBR-14724  Trabalhos
Acadêmicos;  NBR- 10719 Relatórios Técnicos e/ou Científico; NBR-6022 Artigo em Publicação Periódica Científica Impressa; NBR-6029-
Livros e Folhetos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  5.ed. São Paulo: Atlas, 2010

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico. 6.ed. São Paulo: atlas, 2001.

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo, Cortez, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BIANCHETII, Lucidio: MEKSENAS(Orgs.).  A trama do conhecimento: teoria, método e escrita em ciência da pesquisa. 2.ed. Campinas: 
Papirus, 2008.
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FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Metodologia da pesquisa educacional. 3.ed. São Paulo: Cortez, 1994

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Novos enfoques da pesquisa educacional. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2009.

FREITAS, Maria Teresa. Letramento digital e formação de professores. Educ. rev.[online]. 2010, vol.26, n.3, pp.335-352. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982010000300017&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0102-4698.  Acesso em: 13 
maio 2016.

GALLIANO, A. Guilherme. O método científico: teoria e prática. São Paulo: HARBRA, 1979.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MOTTA-ROTH, Désirée; RABUSKE, Graciela Hendges. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia da Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Concepções  histórico-sociais  do  surgimento  da  Sociologia  e  sua  especificidade;  as  correntes  sociológicas  e  relações  com  a  educação:
positivismo, materialismo histórico-dialético, teoria da reprodução; as formas de organização da vida social; concepções teóricas sobre educação
na análise sociológica de Dürkheim, Marx, Weber e Bourdieu.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CORSARO, William A. Sociologia da infância. Porto Alegre: Artmed, 2011.
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DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. 7. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1967.

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2.ed. São Paulo: Moderna, 1997.

DOSSE, François. História do estruturalismo. São Paulo: Ensino; Campinas, SP: EdUNICAMP, 1993

DE MAIS,  Domencio. A Sociedade Pós-Industrial. São Paulo: SENAC, 2000.

MATOS,  Olgária C. F. Escola de Frankfurt: Luzes e sombras do iluminismo. São Paulo: Moderna, 1993.

NOGUEIRA, Claudio Marques Martins; NOGUEIRA, Alice Maria. A Sociologia da Educação de Pierre Bordieu: limites e contribuições. In: 
Educação & Sociedade. Campinas, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Psicologia               Sigla: PSI

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA
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Introdução à Psicologia da Educação: a constituição histórica da Psicologia enquanto área de conhecimento e campo de estudo dos fenômenos
educativos.  O  estudo  dos  processos  de  desenvolvimento  e  aprendizagem:  principais  abordagens  e  implicações  para  as  teorias  e  práticas
educacionais.  Necessidades educativas atuais e a contribuição da diversidade teórica da Psicologia: educação inclusiva,  relações de gênero,
étnico-raciais  e  sexualidade,  relação  entre  professor  e  estudante,  entre  outras.  Importância  do conhecimento psicológico e da aproximação
multidisciplinar para a formação docente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AQUINO, J. G. (org.) Diferenças e preconceito na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: 2001.

DEL PRETTE, Zilda Aparecida Pereira (Org.). Psicologia escolar e educacional, saúde e qualidade de vida: explorando fronteiras. 2. ed. 
Campinas: Alínea, 2003. 

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 8ª ed. Petrópolis: Vozes, 1997.

LOURO, G. L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

NOGUEIRA, Ana Lucia Horta (Org.) et al. Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. Sao Paulo: Moderna, 2002.

SILVA, Nelson Pedro. Ética, indisciplina e violência nas escolas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AQUINO, J. G. (org.) Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996.

AQUINO, J. G. Sexualidade na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1997.

CATANIA, A. C. Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. Porto Alegre: Artmed, 1999.

PATTO, Maria Helena Souza (Org.). Introdução à a psicologia escolar. São Paulo: T. A. Queiroz, 1981.

PIAGET, J. Para onde vai a educação. 18. edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007.
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COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia da Infância

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

O lugar da infância na sociedade moderna. Representações de infância: a criança pré-sociológica e sociológica. A perspectiva estrutural. Cultura
de pares. O brincar e suas relações com as culturas infantis.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.

CORSARO, William A. Sociologia da infância. Porto Alegre: Artmed, 2011.

FERNANDES, Florestan. O Desafio educacional. São Paulo: Cortez, 1989. 

MÜLLER, Fernanda; CARVALHO, Ana Maria Almeida (Org.). Teoria e prática na pesquisa com crianças: diálogos com William 
Corsaro. São Paulo: Cortez, 2009

SARMENTO, Manuel; GOUVEA, Maria Cristina Soares. Estudos da infância: educação e práticas sociais. Petrópolis: Vozes, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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ALTHUSSER, L. Aparelhos Ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1989.

BORBA, A. As culturas da infância no contexto da educação infantil. In: Vasconcellos, T. (org.) Reflexões sobre infância e cultura. Niterói:
EdUFF: 2008.

BOURDIEU, Pierre.(org.) . A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1997.

ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. S. Sociologia e sociedade. São Paulo: Livros Técnicos, 1975.

FRIGOTO, G. Educação e Crise do Capitalismo Real. São Paulo: Cortez, 2003

KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. São Paulo: Cortez, 1982.

KRAMER, S.& LEITE, M. I. Infância: fios e desafios da pesquisa. 2. T. São Paulo: Papirus, 1997.

MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez, 2000.

PEREIRA, Luís. Educação e sociedade: leituras de sociologia da educação. 13. T. São Paulo: Nacional, 1987. 

POULANTZAS, Nicos. A escola em questão. Tempo Brasileiro, 35, 1975.

RODRIGUES, Alberto T. Sociologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

SARMENTO, M.J. Sociologia da infância: correntes e confluências. In: SARMENTO, M.J. e GOUVEA, M. C. S. (orgs.) Estudos da infância:
educação e práticas sociais. Petrópolis: Vozes, 2008.

SILVA, Tomaz Tadeu da. O que produz e reproduz em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

SIROTA, R. Emergência de uma sociologia da infância: evolução do objeto e do olhar. Cadernos de Pesquisa, São Paulo: Fundação Carlos
Chagas, n.112, mar/2001.

VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos de; SARMENTO, Manuel (Org.). Infância (in)visível. Araraquara: Junqueira&Marin, 2008.
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COMPONENTE CURRICULAR: Brincar e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

O brinquedo e as brincadeiras em uma perspectiva histórica. Brincadeira, subjetividade e cultura. O brincar como processo de desenvolvimento e
aprendizagem. Conceitos de semiótica: o brinquedo enquanto signo. A produção das culturas lúdicas infantis. Brinquedos, brincadeiras e cultura
contemporânea. O brincar como um dos eixos do trabalho pedagógico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BROUGÈRE, G. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 1995.

KISHIMOTO, T. M. (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ÀRIES, Philippe. História Social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.

BROUGÈRE, G. Brinquedos e companhia. São Paulo: Cortez, 2004.

HUIZINGA, J. Homo ludens. O Jogo como elemento da cultura. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. (org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda, 1975.

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia da Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA
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Pressupostos  filosóficos  da  educação:  a  questão antropológica,  epistemológica,  ética  e  política.  A especificidade  da filosofia  da educação.
Educação, cultura e formação no olhar da filosofia. O pensar na educação para criança.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANHA, Maria Lucia Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 3. ed. 2006.

COELHO, Leiden M (Org). Educação, Cultura e formação: o olhar da Filosofia. Goiânia: PUC Goiás, 2009.  

EVANGELISTA, Francisco. O pensar e o agir eticamente. Florianópolis: Sóphos, 2003.

LIPMAN, Matthew. et al. Filosofia na sala de aula. São Paulo: Nova Alexandria, 1994.

LOMBARDI, José Claudinei; GOERGEN, Pedro (Orgs). Ética e educação: reflexões filosóficas e históricas. Campinas: Autores Associados, 
2011.

OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Filosofia da educação: reflexões e debates. Petrópolis: Vozes. 2006.

SEVERINO, A. J. (Et al.). Ética e formação do professor: política, responsabilidade e autonomia em questão. São Paulo: Cortez, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CASTRO, Eder Alonso; OLIVEIRA, Paula Ramos (Orgs). Educando para o pensar. São Paulo: Pioneira: Thomoson Learing, 2012.

CHAUÍ, Marilena. Convite á filosofia. São Paulo: Ática. 1994.

FAVERI, José Ernesto de. Filosofia da educação: O ensino de filosofia na perspectiva freireana. Petrópolis: Vozes, 2005

GADOTTI, Moacir.  Pedagogia da práxis. São Paulo: Cortez. 1995.

GILES, T. R. Filosofia da educação. São Paulo: EPU, 1983

POSTMAN, Neil. O fim da educação: redefenindo o valor da escola. Rio de Janeiro, RJ: Grafica Editorial, 2002.
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PAGNI, P. A.; SILVA, D. José da. Introdução à filosofia da educação: temas contemporâneos e história. São Paulo: Avercamp, 2007.

SAVATER, Fernando. Ética para meu filho. São Paulo: Planeta, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: Teorias da Educação e da Pedagogia

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A especificidade da Pedagogia e o campo do conhecimento pedagógico: racionalismo e humanismo como base do pensamento clássico sobre
educação. A questão do método em Comenius e a Pedagogia como ciência da educação. O advento da Pedagogia Moderna.  O pensamento
educativo em Rousseau.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia como ciência da educação. 2 ed. Ver. Ampliada. São Paulo: Cortez, 2008.

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática, 2005.

RIOS, Terezinha Azeredo. Compreender e ensinar. São Paulo: Cortez, 2001

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. São Paulo: Autores Associados, 2006. 

SAVIANI, Dermeval. Histórias das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARCE, Alessandra. A pedagogia na era das revoluções: uma análise do pensamento de Pestalozzi e Froëbel. Campinas: Autores Associados, 
2002.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1989

FREITAS, Luiz Carlos. Ciclos, seriação e avaliação: confronto de lógicas. São Paulo: Moderna, 2003.

GAUTHIER, Clermont; TARDIF, Maurice (Org.). A pedagogia: teorias e práticas da antiguidade aos nossos dias. Petrópolis: Vozes, 2010. 
527 p. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 2001.

SAVIANI, Dermeval. As concepções pedagógicas na história da educação brasileira. Disponível em: 
<www.histedbr.fe.unicampbr/DermevalSaviani_artigo.pdf.>. Acesso em: 12 set 2016.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Educação Brasileira

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A disciplina tem como objetivo compreender as ideias pedagógicas ao longo da história da educação, considerando as ideias educacionais e
práticas  pedagógicas em circulação do mundo com os processos educativos e contextos socioeconomicos políticos e culturais do Brasil.  A
disciplina  se  organiza  nos  seguintes  períodos  históricos:  Educação  Colonial,  Educação  Imperial,  Educação  na  República:  Republicanos,
Escolanovistas, Reformas Educacionais, Educação Popular e Tecnicismo Educacional, Educação na Ditadura Militar, Reforma do Estado e a
Educação Contemporânea. O tratamento desses períodos compreenderá as ideias pedagógicas, a construção da escola pública e as discussões do
currículo escolar e as tensões políticas na construção da história da educação.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. História da Educação Brasileira: leituras. São Paulo: pioneira Thomson Learning, 2003

GERMANO, José Willington. Estado Militar e educação no Brasil. São Paulo: Cortez, 1994.

SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, Autores Associados, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BUFFA, E.; NOSELLA, P. A educação negada: Introdução ao Estudo da Educação Brasileira Contemporânea. SP: Cortez, 2001

CURY, Carlos Jamil. Ideologias e Educação Brasileira: Católicos e Liberais. SP: Cortez, 1986.

PRIORE, Mary Del (Org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999.

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. Vozes, Petrópolis, RJ.1991

SÁ, N. P.; SÁ, E. M. S.; REIS, R.M. dos. Instantes e Memória na História da Educação. Brasilia/Cuiabá: INEP/EdUFMT, 2006. Disponível 
em: <http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484184/Instantes+%26+mem%C3%B3ria+na+hist%C3%B3ria+da+educa
%C3%A7%C3%A3o/36c2a090-c363-4a1b-b866-b498fa9c6fb7?version=1.2>. Acesso em: 04 jan 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Currículo

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:          80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **
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EMENTA

As teorias tradicionais de currículo: o progressivismo e o foco no aluno; o instrumentalismo e o foco no planejamento. As teorias críticas de
currículo: teorias da correspondência, teorias da resistência, currículo oculto, conhecimento, poder, política e ideologia. As teorias pós-críticas de
currículo: discurso, cultura e diferença.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FREITAS, Luiz Carlos de Freitas. Ciclos, seriação e a avaliação: confronto de lógicas. São Paulo: Moderna, 2003.

LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias de currículo. São Paulo: Cortez, 2011.

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011. 448 p. ISBN 9788524916571. 

MOREIRA, Antônio Flávio; SILVA, Tomaz Tadeu (Orgs). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 2002.

SILVA. Tomaz Tadeu. Documentos de identidade: uma introdução às teorias de currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVES, Nilda (Org). Criar currículo no cotidiano. São Paulo: Cortez, 2002.

APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. Porto Alegre: Artmed, 2006. 288 p.

BEANE, James A. Integração curricular: a concepção do núcleo da educação democrática. Didactica: Lisboa, 2002. Disponível em: 
<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol3iss2articles/beane.pdf>. Acesso em: 20 fev 2017.

FERNANDES, Cláudia de O.; FREITAS, Luís Carlos de. Currículo e Avaliação. In: Indagações sobre o currículo. BRASIL. MEC, 
Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 2006. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf

FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. 17ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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HOFFMANN, Jussara. Avaliação na Pré-escola? INn:HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio: uma perspecitva construtivista. Porto 
Alegre: Mediação, 2000.

KLIEBARD, Herbert M. Burocracia e teoria de currículo. Currículo sem Fronteiras, v.11, n.2, pp.5-22, Jul/Dez, 2011. Disponível em: 
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol11iss2articles/kliebard-burocracia.pdf

LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 272 p

SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artmed, 1998.

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia do Desenvolvimento Humano

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Psicologia               Sigla: PSI

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Concepções de sujeito, conhecimento e mundo nas abordagens interacionista e sociocultural. Papel do outro na constituição do sujeito. Ciclo de
vida humana. Desenvolvimento e aprendizagem nas diferentes faixas geracionais: bebê, criança, adolescente,  jovem, adulto, idoso. Relações
entre  pensamento  e  linguagem  nas  diferentes  faixas  geracionais.  Relações  familiares  e  intergeracionais.  Dificuldades  de  aprendizagem  e
possibilidades de intervenções educativas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 17 ed. São Paulo: Edusp, 2012. 
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COLINVAUX, D.; BANKS-LEITE, L.; DELL’ AGLIO, D. D. (orgs.) Psicologia do desenvolvimento: reflexões e práticas atuais. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2006. 

LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.

PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

VIGOTSKI, L. S. O desenvolvimento psicológico na infância. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

VYGOTSKY, L. S., LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. (orgs.). Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 5. T. São Paulo: Ícone; Editora 
da Universidade de São Paulo, 1994. 

WALLON, Henri; WEREBE, Maria Jose Garcianadel-brulfert, Jacqueli (Org.). Psicologia. São Paulo: Ática, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CASTORINA, J. A. T alli (orgs.). Piaget-Vygotsky: novas contribuições para o debate. 5 ed. São Paulo: Ática, 1998. 

JOBIM E SOUZA, S. Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e Benjamin. Campinas, SP: Papirus, 1994. 

SILVA, H. S. & GRANDINO, P. J. (2013). Reflexões e narrativas (auto)biográficas sobre as relações intergeracionais: resultados de uma 
intervenção socioeducativa com mulheres idosas. Psicologia & Sociedade, 25(3), 559- 570. In: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v25n3/10.pdf

PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. São Paulo: Cortez, 1989. 

SILVA, H. S. & GRANDINO, P. J. (2013). Reflexões e narrativas (auto)biográficas sobre as relações intergeracionais: resultados de uma 
intervenção socioeducativa com mulheres idosas. Psicologia & Sociedade, 25(3), 559-570. In: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v25n3/10.pdf

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

WALLON, H. As origens do pensamento na criança. São Paulo: Manole, 1989.
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COMPONENTE CURRICULAR: Política e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação              Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo:**

EMENTA

Estado, política e educação: as teorias liberal, neoliberal e marxista. O Estado brasileiro e a política educacional: peculiaridades nacionais e a
influência dos organismos internacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIANCHETTI, Roberto G. Modelo neoliberal e políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1999.

DOURADO, Luiz F.; PARO, Vitor H. (Org.). Políticas públicas e educação básica. São Paulo: Xamã, 2001.

POULANTZAS, Nicos. O Estado, o Poder, o Socialismos. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

SAVIANI, D. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. Campinas: Autores Associados, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AZEVEDO, Janete M. L. A Educação como Política Pública. São Paulo: Cortez, 1997.

BALL, S.; MAINARDES J. (orgs.). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011.
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Gatti, B. A.; Barretto, E. S.S.; ANDRÈ, M. E. D. A. Políticas docentes no Brasil: Estado da arte. Brasília: Unesco, 2011. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002121/212183por.pdf>. Acesso em: 11 fev 2012.

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estruturas e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

PERONI, Vera. Política Educacional e Papel do Estado. São Paulo: Xamã, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: Teorias Contemporâneas da Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação             Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

As teorias pedagógicas no século XX: o progressivismo, a concepção de Dewey e sua realização no pensamento educativo de Anísio Teixeira no
Brasil. O pensamento Freireano na educação brasileira. A pedagogia libertadora e a pedagogia histórico-crítica. A pedagogia dialética e o embate
da pedagogia histórico crítica com outras concepções de pedagogia. A educação e a pedagogia na atualidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo. Editora da Unesp.1999.

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia e prática docente. São Paulo: Cortez, 2012. 239 p. (Docência em formação: saberes pedagógicos).

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
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GADOTTI, Moacir. Pedagogia da práxis. São Paulo: Cortez, 1994.

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. São Paulo: Autores Associados, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARROYO, Miguel. G. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

CARVALHO, Ademar de Lima. O ensino organizado em ciclo de formação. Revista de Educação AEC, ano 35 abril/junho 2006, p. 37-50.

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo.2000.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo, Cortez. 1998.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e modernidade: presente e futuro da escola. In: Infância, escola e modernidade. São Paulo: Cortez, 1997, p. 
127-176.

MO SUNG, Jung. Educação para reencantar a vida. Petrópolis: Vozes, 2006.

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Infantil

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA
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Fundamentos  e  história  da  literatura  infantil.  Letramento  literário.  Gêneros  e  subgêneros  literários.  Preconceito,  diversidade  e  diferenças:
abordagens na literatura infantil. A ilustração na Literatura Infantil. Ludicidade e contação de histórias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARVALHO, Bárbara Vasconcelos de. A Literatura Infantil: visão histórica e crítica. 4. ed. São Paulo: Global, 1985

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Moderna, 2006

OLIVEIRA, Ana Arlinda de. Leitura, literatura infantil e doutrinação da criança. Cuiabá, MT: EdUFMT, 2005

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 12. ed. São Paulo: Gaudí, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2006

COLOMER, Teresa. Andar entre livros: a leitura literária na escola. Trad. Laura Sandroni. 1. ed. 2. reimp. São Paulo: Global, 2012.

JOSÉ, Elias. A poesia pede passagem: um guia para levar a poesia às escolas. São Paulo: Paulus, 2003.

KOCH, Ingedore G. Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Intertextualidade: diálogos possíveis. São Paulo:
Cortez, 2007.

LINDEN, Sophie Van der. Para ler o livro ilustrado. Trad. Dorothée de Bruchard. 3. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
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COMPONENTE CURRICULAR: Política Educacional Brasileira

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Estudo das Políticas públicas de educação no Brasil a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Planejamento e
financiamento da educação pública brasileira. Política de valorização do magistério: carreira profissional e o piso salarial nacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BREZINSKI, Iria.  (Org.). LDB Dez anos Depois: reinterpretação sob diversos olhares. São Paulo: Cortez, 2008.

______. (org.). LDB/1996 Contemporânea: contradições, tensões, compromissos. São Paulo: Cortez, 2014.

LIBÂNEO José Carlos, T. T. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

SAVIANI, D. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. Campinas: Autores Associados, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DOURADO, Luiz F.; PARO, Vitor H. (org.). Políticas públicas e educação básica. São Paulo: Xamã, 2001.

GATTI, B. A.; BARRETTO, E. S. S.; ANDRÉ, M. E. D. A. Políticas Docentes no Brasil: estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011.

FERREIRA, N. S. C. (org.). Políticas Públicas e Gestão da Educação: polêmicas, fundamentos e análises. Brasília: Líber Livro, 2006.

FREITAS, D. A Avaliação da Educação Básica no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.
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MARTINS, A. M. T alii (orgs). Políticas e Gestão da Educação: desafios em tempos de mudanças. Campinas: Autores Associados, 2013.

PINTO, J. M. de R. (2007) A política recente de fundos para o financiamento da educação e seus efeitos no pacto federativo. Educação & 
Sociedade, v. 28, n. 100, p. 877-897, out. 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos e Gestão da Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação              Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Os cinco  enfoques  conceituais  e  analíticos  (jurídico,  tecnocrático,  comportamental,  desenvolvimentista  e  sociológico)  que  fundamentam o
processo de construção e reconstrução do conhecimento no campo da gestão da educação. Gestão democrática, seus elementos básicos e o papel
dos diferentes segmentos que compõem a escola e os sistemas de ensino.  Pesquisa acerca da gestão de sistemas ou redes de ensino e/ou unidades
escolares.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAZÍLIO, luiz C.; KRAMER, Sônia. Infância, educação e direitos humanos. São Paulo: Cortez, 2006.

FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S. Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. 4.ed. São 
Paulo: Cortez, 2004.

HORA, Dinair Leal de. Gestão educacional democrática. Campinas SP: Editora Alínea, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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DOURADO, Luiz F.; PARO, Vitor H. (org.). Políticas públicas e educação básica. São Paulo: Xamã, 2001.

GOMES, Delarim Martins. Da administração à gestão: seis por meia dúzia! IN: PASSOS, Luiz Augusto, SEMERARO Giovanni, TORRES, 
ARTEMIS, Educação: fronteira política. Cuiabá:  EdUFMT, 2006. P. 217-232.

MELO, Maria Teresa Leitão de. Gestão educacional: Os desafios do cotidiano escolar IN: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia 
Ângela da S. Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2004

PARO, Vitor H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Cortez. Disponível em: <http://www.vitorparo.com.br/wp-content/uploads/
2016/06/gdep_4ed-rev-atual.pdf>. Acesso em: 10 abr 2016.

SANDER, Benno. O curso da História do pensamento administrativo na educação latino-americana. IN: _____.Gestão da educação na América
Latina: construção e reconstrução do conhecimento. Campinas, SP: Autores Associados, 1995. p.01-38.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos da Didática

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação              Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Relações  entre  Educação,  Pedagogia  e  Didática.  Fundamentos  epistemológicos  da  Didática. Didática:  campo,  conceito,  objeto,  métodos  e
técnicas. O desenvolvimento histórico da Didática, a constituição das concepções pedagógicas e as diferentes abordagens de ensino. Funções
sociais da escola, do ensino e dos conteúdos e o papel do professor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CANDAU, V.M. (Org.). A Didática em Questão. Petrópolis (RJ): Vozes, 1993.
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FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013

GAUTHIER, Clermont; TARDIF, Maurice (organizadores), tradução de Lucy Magalhães. A pedagogia: teorias e práticas da Antiguidade aos 
nossos dias. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

GHEDIN, Evandro; ALMEIDA, Maria I. de; LEITE, Yoshie U. F. Formação de professores: caminhos e descaminhos da prática. Brasília: 
Líber Livro Editora, 2008.

MIZUKAMI, Maria das Graças N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 2003.

PIMENTA, Selma Garrido (Org.) Pedagogia, ciência da educação? São Paulo: Cortez, 1996.

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre a educação política. 41. ed. Revista. 
Campinas: Autores Associados, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas: trajetórias de alunos e mestres. Vozes: Petrópolis, 2004.

DAMIS, Olga T. Didática: suas relações, seus pressupostos. In: LOPES, A. O.; VEIGA, Ilma. P. A.. Repensando a didática. Papirus: Campinas,
SP. 1991.

DOMINGUES, Isa Mara S; ROCHA, Simone Albuquerque da. Casos de ensino como processos reflexivos no desenvolvimento profissional da 
docência: o que dizem os professores. In: ROCHA, Simone A. da (org). Licenciaturas em discussão. Cuiabá: EdUFMT, 2010.p.93-106. 
ISBN: 978.85-327-0368-2.

LIBÂNEO, J. C. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 1985.

NÓVOA, A. O passado e o presente. In: NÓVOA, A. (Org.). Profissão Professor. 2. ed. Portugal: Porto, 1999

SACRISTÁN, J. Gimeno; PÉREZ GÓMEZ. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.

148



COMPONENTE CURRICULAR: Educação e Inclusão

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Psicologia              Sigla: PSI

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Educação em direitos humanos. História dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. Espaços Educativos formais e não-
formais. Princípios da Educação inclusiva. Concepções: deficiência e deficiente; diferenças e inclusão. Acesso e permanência do deficiente nos
contextos educativos escolares. Políticas de educação inclusiva em escolas de Educação infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Culturas
inclusivas.  Contextos  educativos  inclusivos.  Necessidades  educativas  especiais.  Acessibilidade  física  e  tecnológica  ao  deficiente.  Corpo,
sexualidade e alteridade no contexto das deficiências. Educação em direitos humanos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Inclusão. Brasília: Ministério da Educação; 2008. Disponível em: 
http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_nacional_educacao_especial.pdf. Acesso em: 25 abr. 2016.

BRASIL. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 
2012. Brasília: Casa Civil; 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 25 abr. 
2016.

CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educação em Direitos Humanos: temas, questões e propostas; Rio de Janeiro: DP&Alli, 
2008.

COTRIN, J.T.D. Psicologia e Educação Especial: perspectivas históricas e políticas. Cuiabá (MT) Edufmt, 2013. 

GÓES, M. C. R.; LAPLANE, A. L. F. (Org.). Políticas e práticas de educação inclusiva. 2. T. Campinas: Autores Associados, 2007. 
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UNESCO. Declaração de Salamanca sobre Princípios Políticas e Práticas em Educação Especial. Salamanca: UNESCO; 1994. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 25 abr. 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMARO, D. G. Educação inclusiva, aprendizagem e cotidiano escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 

AQUINO, J. G. (org.) Diferenças e preconceito na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1998. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Evolução da educação especial no Brasil. 2008. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/brasil.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2010.

FÁVERO, E.A.G. Direitos das pessoas com deficiência: garantia de igualdade na diversidade. Rio de Janeiro: WVA, 2004. 

CROCHÍK, J. L.; CROCHÍK, N. Teoria crítica e educação inclusiva. InterMeio: revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, Campo 
Grande, MS, v.14, n.28, p.134-150, jul./dez. 2008. Disponível em: <http://www.intermeio.ufms.br/revistas/28/InterMeio_v14_n28%20Jose.pdf>.
Acesso em: 25 abr. 2016.

GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. (Org.) As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas. Marília: Oficina Universitária; São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/as-tecnologias-nas-praticas_e-book.pdf. 
Acesso em: 25 abr. 2016.

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. In: Investigar em Educação 
- II ª Série, Número 1, 2014 - Disponível em: < https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/gohn_2014.pdf.pdf>. Acesso em: 10 abr 2016.

SPROVIERI, Maria Helena Siqueira; ASSUMPÇÃO JUNIOR, Francisco B. Deficiência mental: sexualidade e família. Barueri: Manole, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos do Ensino da Matemática

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h
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Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Visão histórica e  epistemológica do conhecimento matemático.  A função  social  dos  conteúdos matemáticos.  Estudo das  propostas oficiais
(diretrizes e referenciais curriculares) da matemática para a educação Infantil e nos anos iniciais. Alfabetização matemática. Reflexão sobre o
ensino da Matemática na Educação Infantil e Ensino Fundamental, abordando aspectos de conteúdos e metodologias (construção quantificação,
registros, agrupamentos e construção do conceito de número) através da experimentação e vivência e registros. Jogos na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática /Secretaria de Educação Fundamental. – 
Brasília : MEC/SEF, 1997. 

DANYLUK, O. Alfabetização Matemática : as primeiras manifestações da escrita infantil. Porto Alegre: Sulina, 1998.

KAMII, Constance. A criança e o número. 30. edição. São Paulo: Editora Papirus. 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

151



BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: 
Quantificação, Registros e Agrupamentos / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – 
Brasília: MEC/SEB, 2014.

KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Conhecimento físico na educação pré-escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

_______. Psicologia da criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

SMOLE, Kátia Stocco e DINIZ, Maria Ignes, CÂNDIDO, Patrícia (Org.) Matemática de 0 a 6 anos: brincadeiras infantis nas aulas de 
matemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: Linguagem e suas Metodologias

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Linguagem e escola: relação entre língua e organização social. Concepções de linguagem e de ensino de língua. Ensino de Língua Portuguesa:
objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Texto como unidade de ensino: gênero, oralidade, leitura, produção escrita e análise linguística.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GERALDI, João Wanderley (Org.); ALMEIDA, Milton José de et al. . O texto na sala de aula. 5. ed. São Paulo: Ática, 2011

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008
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SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. Trad. e org. Roxane Rojo e Glaís Sales 
Cordeiro. 2. ed. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GUIMARÃES, Ana Maria de Mattos; CAMPANI-CASTILHOS, Daiana; DREY, Rafaela Fetzner. Gêneros de texto no dia-a-dia no ensino 
fundamental. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2008

KOCH, Ingedore G. Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Intertextualidade: diálogos possíveis. 2.ed. São 
Paulo: Cortez, 2008

MORAIS, Artur Gomes de. O aprendizado da ortografia. 4.ed.  Belo Horizonte: Autêntica, 2011

RAMOS, Jânia M. O espaço da oralidade na sala de aula. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SOARES, Magda. O Fracasso da/na escola. In: ___Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1992.

COMPONENTE  CURRICULAR:  Estágio  Curricular  Supervisionado  em  Espaços
Educativos não-formais
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: ** Ch prática: 80 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA
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Legislações que disciplinam o Estágio Curricular Supervisionado no curso de Pedagogia. Concepções de estágio. Campos profissionais do/ para
o pedagogo. Pesquisas sobre gestão e práticas educativas em diferentes espaços, seus projetos e programas. Organização e funcionamento de
diferentes espaços formais e não formais. Visitas orientadas. Registros reflexivos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KENSKI, Vani. A vivência escolar dos estagiários e a prática de pesquisa em estágios supervisionados. In: PICONEZ, E. (coord.).  A prática
de ensino supervisionado. Campinas: Papirus, 2011.

PIMENTA, S.G. Estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? São Paulo: Cortez, 1994 e 2011

ROCHA, S. A. A Pesquisa como eixo norteador do estágio supervisionado na formação docente. In: ROCHA, S. A. Formação de professores e 
práticas em discussão. Cuiabá: EdUFMT, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRÉ, M. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995.

BURIOLLA, M.A.F. O estágio supervisionado. São Paulo: Cortez, 1995.

DURAN, Marilia Claret Geraes. Processos formativos em educação não formal: análise de narrativas de professores. In: Anais...XV ENDIPE - 
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, 2010, Belo Horizonte. Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente:
políticas e práticas educacionais., 2010. Disponível em: <http://endipe.pro.br/anteriores/13/paineis/paineis_autor/T893-2.doc>. Acesso em: 12 
jun 2012.

FREITAS, Deisi Sangoi; GIORDANI, Estela Maris; CORRÊA, Guilherme (Org.). Ações educativas e estágios curriculares 
supervisionados. Santa Maria: EDUFSM, 2007. 157 p. ISBN 8573910798
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GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. In: Ensaio: aval. pol. públ. 
Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 27-38, jan./mar. 2006 - Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/%0D/ensaio/v14n50/30405.pdf>. Acesso 
em: 10 maio 2006.

PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004.

SERRÃO, M.I.B. Superando a racionalidade técnica na formação: sonho de uma noite de verão. In: PIMENTA, S. G; GHEDIN, E. (orgs.). 
Professor reflexivo: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2005, p.151-160.

ZABALA, A. A prática educativa: unidades de análise. In: ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998. p. 
13-25.

COMPONENTE CURRICULAR: Didática

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação              Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A organização do trabalho docente: a importância dos objetivos educacionais, diferentes formas de organização dos conteúdos; aprendizagem
dos  conteúdos  segundo  sua  tipologia;  as  sequências  didáticas;  as  disciplinas  como  organizadoras  dos  conteúdos  (multidisciplinaridade;
interdisciplinaridade,  transdisciplinaridade).  A  importância  do  planejamento  escolar:  plano  de  ensino,  plano  de  aula  e  projetos.  Relações
interativas  em sala  de  aula:  o  papel  do  professor  e  dos  alunos. Avaliação  da  aprendizagem:  instrumento  do  desenvolvimento  pedagógico
(avaliação mediadora, diagnóstica, formativa, etc.). Poderão ser realizadas 8h de Aula de Campo, contemplando investigação em Escolas do
Campo,  Quilombolas  e  Indígenas  e  escolas  de  ensino  fundamental  e  unidades  de  educação  infantil  para  conhecer  as  diferenças  de  cada
comunidade escolar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia e prática docente. São Paulo: Cortez, 2012. 239 p.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 325 p.

ZABALA. Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CANDAU. Vera Maria (org.). A didática em questão. 29. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. Disponível em 
https://pedagogiafadba.files.wordpress.com/2013/08/a-didc3a1tica-em-questc3a3o.pdf

COMENIUS, J. Amós. Didática Magna. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 21. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 165 p.

LIBÂNEO, José Carlos.  Adeus professor, adeus professora?: novas exigências educacionais e profissão docente. 13. ed. São Paulo: Cortez,
2011. 102 p.

SACRISTAN, Gimeno e GÓMEZ, Pérez. Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 1998.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos da Alfabetização

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação             Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Processo de alfabetização: complexidade, perspectivas e tendências. Compreensão de aspectos históricos e contemporâneos da alfabetização:
métodos e materiais didáticos. Alfabetização e letramento: concepções, proposições e metodologias para o Ensino Fundamental.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAGLIARI, Luís Carlos.  Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bu. São Paulo: Scipione, 1998.

FERREIRO, Emília.  Reflexões sobre alfabetização. Trad. de Horácio Gonzalez. 26. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

GONTIJO, Cláudia Maria Mendes. Alfabetização: políticas mundiais e movimentos nacionais. Campinas, SP: Autores Associados, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo na 
alfabetização: concepções e princípios. Ano 01, Unidade 01. Brasília, DF: MEC/SEB, 2012. Disponível em: 
<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/Ano_1_Unidade_1_MIOLO.pdf>

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo No Ciclo De 
Alfabetização: Consolidação E Monitoramento Do Processo De Ensino E De Aprendizagem. Ano 02, Unidade 01. Brasília, DF: MEC/SEB, 
2012. Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/Ano_2_Unidade_1_MIOLO.pdf.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo inclusivo: o 
direito de ser alfabetizado. Ano 03, Unidade 01. Brasília, DF: MEC/SEB, 2012. Disponível em:

CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

MORTATTI, Maria do Rosário. História dos Métodos de alfabetização no Brasil.  Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_mortattihisttextalfbbr.pdf Acesso dia 12/06/2016.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologias do Ensino da Matemática

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h
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Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A educação matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental: tendências, pressupostos teóricos-metodológicos. Tecnologia da Informação.
Processo ensino e aprendizagem de Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  Resolução de problemas. Conteúdos básicos da
Matemática para as séries iniciais: número, geometria e medidas, operações fundamentais, proporcionalidade e estatística e jogos através da
experimentação e vivência e resolução de problemas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Pesquisa sobre recursos do ensino da matemática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática. 
Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil – Brasília: MEC/SEF,1998. vol. 3

KAMII, C. Reinventando a aritmética: implicações da teoria de Piaget. Campinas: Papirus, 1986

KAMII, C. A criança e o número. Campinas; Papirus, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BICUDO, M. A. V. (Org.) Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e Perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 
Cadernos 02; 03; 04; 05 e 06.

CARRAHER, T.; CARRAHER, D. e SCHLIEMANN, A. D. Na vida dez na escola zero. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1989.
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D'AMBROSIO U. Educação matemática: da teoria à prática. Campinas, SP: Papirus, 1996.

NUNES, T; BRYANT, P. Crianças fazendo matemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Curricular Supervisionado em Organização
e Gestão da Educação
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: ** Ch prática: 80 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

O sentido social e educativo da educação e das instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. A importância do Projeto Político
Pedagógico  (PPP)  como instrumento  de  organização  administrativa  e  pedagógica  das  instituições  educativas.  Estrutura  básica  do  PPP.  A
legislação, emanadas dos órgãos centrais, que fundamentam a construção do PPP. Pesquisa acerca da organização escolar nas unidades de ensino.
Trabalho de campo na forma de pesquisa com foco no cotidiano da gestão escolar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARAPETO, Naura Syria; AGUIAR, Márcia Ângela da S. Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 
2004.

LUCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. Petrópolis: Vozes, 1995. 92 p. ISBN 8532613292.

ROCHA, S. A; GARSKE, Lindalva M. N.. O estágio curricular supervisionado na formação de professores: Uma proposta em discussão. In: 
ROCHA, S. A. Formação de professores e práticas em discussão. Cuiabá:EdUFMT, 2008. 
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VEIGA, Ilma Passos A; FONSECA, Marília. As dimensões do projeto político pedagógico: novos desafios para a escola. 9 ed. São Paulo: 
Papirus, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LIBÂNEO, José Carlos. Organização da gestão escolar: teoria e prática.5. ed. Revista ampliada. Gioânia: Alternativa, 2004.

LIMA, Márcia Regina Canhoto. Paulo Freire e a Adminsitração Escolar:  a busca de um sentido. Brasilia: Liber Livro, 2007.

PARO, Vitor Henrique. Gestão Escolar, democracia e qualidade de ensino. São Paulo: Ática, 2007.

SANDER, Benno. Gestão da educação na América Latina: Construção e reconstrução do conhecimento. Campinas, São Paulo: Autores 
Associados, 1995.

VEIGA, Ilma Passos A. Projeto Político -Pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas SP: Papirus, 1995.

COMPONENTE  CURRICULAR:  Fundamentos  e  Metodologias  do  Ensino  de
Geografia
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A Geografia compreendida por conteúdos e métodos de ensino para apreensão do meio social vivenciado na relação com os espaços. O espaço
ocupado,  transitado,  espaço  social  –  o  espaço  físico,  espaço  construído,  as  relações  corpo-espaço,  lugares  e  não-lugares.  O  estudo  das
manifestações da natureza em suas múltiplas formas, vivas na paisagem local. A construção cartográfica, o mapeamento dos universos infantis,
seus referenciais espaciais de localização, orientação e distância. Semelhanças e diferenças nos modos de vida de diferentes grupos sociais na sua
apropriação da natureza. A disciplina prevê 8h de aula de campo.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA, Rosângela (Org.). Cartografia escolar. [2. ed.]. São Paulo: Contexto, 2010

CARLOS, Ana Fani A.; DAMIANI, Amélia Luisa (Org.) et al. A geografia na sala de aula. 8. ed. São Paulo: Contexto, 2009.

PONTUSCHKA, Nídia Nacib (Org.). Geografia em perspectiva: ensino e pesquisa. São Paulo: Contexto, 2006. 383 p. ISBN 9788572442039.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: História, Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri (Org.). Novos caminhos da geografia. 5. ed. Contexto 2005. 

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos; CALLAI, Helena Copetti; KAERCHER, Nestor André (Org.). Ensino de geografia: práticas e 
textualizações no cotidiano. 7. ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. 172 p. 

KIMURA, Shoko. Geografia no ensino básico: questões e propostas. São Paulo: Contexto, 2008. 217 p

PASSINI, Elza Yasuko (Org.); PASSINI, Romão (Org.); MALYSZ, Sandra T. (Org.). Prática de ensino de geografia e estágio 
supervisionado. São Paulo: Contexto, 2007. 224 p. ISBN 9788572443807.

PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Iyda; CACETE, Núria Hanglei. Para ensinar e aprender geografia. São Paulo: Cortez, 
2007.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia da Pesquisa em Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **
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EMENTA

Projeto de pesquisa em Educação.  Interface com as grandes temáticas do curso de Pedagogia. Estrutura e apresentação dos projetos de pesquisa:
tema, problema de pesquisa, objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referências. Metodologias da Pesquisa
em Educação: Pesquisa bibliográfica, Pesquisa documental, Pesquisa qualitativa, Pesquisa quantitativa, Pesquisa etnográfica, Estudo de caso,
Pesquisa participante, Pesquisa-ação.  Análise de dados. Elaboração do relatório de pesquisa. Redação e entrega do projeto de pesquisa. Produção
científica na área da educação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto (Orgs.). A bússola do escrever: desafios e estratégias na orientação escrita de teses e 
dissertações. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho Científico. 23. ed. São: Cortez, 2007

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: E.P.U, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 7 ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 174 p.

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 174 p.
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FLICK, Uwe. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 196 p

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São 
Paulo: McGraw-Hill, 2006.

MARTÍN, Maria Paz. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições. Porto Alegre: AMGH, 2010

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação científica: normas técnicas para redação científica. São Paulo: Atlas, 2008

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Infância e Cultura. História da Educação Infantil.  Organização da Educação infantil: políticas, tempos, espaços, recursos. Planejamento. Corpo e
movimento.  Escola  e  família.  Currículo  da  Educação  Infantil:  cuidar e  educar,  brincadeiras  e  interações,  avaliação.  Práticas
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pedagógicas em creches e pré-escolas: diferentes abordagens. Poderão ser realizadas 08h de Aula de Campo, contemplando investigação em
escolas de educação infantil  (do campo, indígena, rural)  com propostas curriculares  diferenciadas em Mato Grosso e em outros estados da
federação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Diretrizes. Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2010. Disponível em: 
<http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf>

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. Vol. 1. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf>"

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. Vol. 2. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf>"

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil. Vol. 3. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf>"

OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia (org.). Pedagogia(s) da Infância: dialogando com o passado: construindo o futuro. Porto Alegre: Artmed, 
2007.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2011.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa e SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999,

BROUGÈRE, Giles. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 2010.

FARIA, Ana Lúcia Goulart de; DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri; PRADO, Patrícia Dias. (org.). Por uma cultura da infância: metodologias 
de pesquisa com crianças. Campinas, SP: Autores Associados, 2009.

KUHLMANN JUNIOR, Moisés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 2010.

OSTETTO, Luciana E. (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil:  partilhando experiências de estágio. 10.ed. Campinas: 
Papirus, 2012.

ROCHA, Simone Albuquerque (org.). Educação infantil em discussão: experiências e vivências. Cuiabá: EdUFMT/FAPEMAT, 2008.

SARMENTO, Manuel; GOUVEA, Maria Cristina Soares de (org.). Estudos da Infância: educação e práticas sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2008.

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais: aspectos histórico-sociais, cognitivos, linguísticos e culturais.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

QUADROS, R. M. O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Brasília : MEC; SEESP, 2004.

QUADROS, Ronice Muller. KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira. Estudos Linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

QUADROS, R. M; SCHMIEDT, M. L. P. Ideias para ensinar português para alunos surdos. Brasília: MEC, SEESP, 2006. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port_surdos.pdf>.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FELIPE, Tanya A. MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto. Rio de Janeiro: WallPrint, 2008.

PERLIN, Gladis. Identidades surdas. Em Skliar, Carlos (org) A surdez: um olhar sobre as diferenças. Editora mediação. Porto Alegre. 1998.

STAINBACK, Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999, p. 29.

SKLIAR, Carlos (org.). Educação & exclusão: abordagens socioantropológicas em educação especial. 7 ed. Porto Alegre: Mediação, 2013.

STROBEL, K. L. Surdos: vestígios culturais não registrados na história. 2008. 176 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: http://www.cultura-sorda.org/wp-content/uploads/2015/06/Tesis_Strobel_20082.pdf

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos e Metodologias do Ensino de História

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **
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EMENTA

Importância da historiografia na renovação da metodologia e do ensino de História. O conteúdo de História nos contextos da Educação Infantil e
Ensino Fundamental (Regular e Educação de Jovens e Adultos). Transposição didática do conhecimento científico em História para a história
escolar:  seleção  de  conteúdos,  planejamento  de  ensino,  avaliação  do  processo  de  ensino,  avaliação  do  processo  de  ensino  aprendizagem.
Diferentes  concepções  metodológicas  de  ensino-aprendizagem:  temporalidade  histórica  (duração,  sucessão,  simultaneidade;  permanência  e
mudanças; identidade e nacionalidade, cidadania, democracia e participação, etc.). Recursos e materiais didáticos para o ensino de História.
Pesquisa sobre o ensino de História. Possibilidade de 8h de aula de campo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BITENCOURT, C. (Org.) O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1998

FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de história: experiências, reflexões e aprendizados. 12. ed. Campinas: Papirus, 2011

JENKINS, Keith. A História repensada. 2 ed. Sao Paulo: Contexto, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: História, Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CARDOSO, Ciro F.; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da história. Rio de Janeiro: Cia. das Letras, 2005

CARR, E. H. Que é História? 5.ed. Trad. Lúcia Maurício de Alverga. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982

SILVA, Marcos (Org.). História: que ensino é esse? Campinas: Papirus, 2013. 367 p. ISBN 9788530810474

ZAMBONI, Ernesta; FONSECA, Selva Guimarães (org.). Espaços de formação do professor de história. Campinas, SP: Papirus, 2008.
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COMPONENTE CURRICULAR: Arte-Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Fundamentos históricos e epistemológicos da Arte-Educação. O problema de conceituarmos arte. A Arte-Educação no Brasil. História da arte no
ocidente.  As múltiplas  linguagens  visuais  e  suas  relações  com a produção do conhecimento.  Elementos  estruturais  das  linguagens visuais.
Vivências educativas e práticas em Arte-educação. Relações da Arte-Educação com a Pedagogia: limites e aproximações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARAÚJO, Ines Lacerda. Do signo ao discurso: introdução à filosofia da linguagem. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

FUSARI, Maria Filismina de Rezende; FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortes, 2001.

SILVA, Kleber Aparecido da (Org.). Crenças, Discursos & Linguagem. Campinas, SP: Pontes Editores, 2010.

SPECK, Henderson José. Manual básico de desenho técnico. Florianópolis: Ed da UFSC, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRITTAIN W. L. e LOWENFELD. Desenvolvimento da Capacidade Criadora. São Paulo: Editora Mestre Jou, 2002

GOMBRICH, E. H. História da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

GOMBRICH, E. H. Arte e Ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
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KANDINSKY, Wassily. Do Espiritual na Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. (org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

PORCHER, Louis. Educação Artística; Luxo ou necessidade. 5. ed. São Paulo: Summus, 1982.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências
Naturais
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Caracterização dos condicionantes do ensino de Ciências: o conhecimento na área de Ciências Naturais. Ciências na Educação Infantil e no
ensino fundamental: a compreensão do ambiente e o desenvolvimento de habilidades ampliando práticas com, também, a educação especial.
Análise de propostas metodológicas e de seus fundamentos teóricos e práticos, incluindo as tecnologias educacionais. Material didático: análise,
produção e avaliação. Atividades práticas em espaços laboratoriais de ensino. Planejamento e avaliação. Educação Ambiental (em cumprimento
à Lei nº 9.795/1999 e decreto nº 4.281/2002).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASTOLFI, Jean-Pierre; DEVELAY, Michel. A didática das ciências. 11. ed. Campinas: Papirus, 2007

BIZZO, Nélio Marco Vincenzo. Ciências: fácil ou difícil? 2. ed. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Ática, 2002.

CARVALHO; ANNA M. P. de (org.) Ensino de Ciências: unindo a pesquisa a prática. São Paulo: Pioneira, 2004.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BALDOINO, Eduardo Ferreira. Aprendizagem significativa em ciências naturais. 2005. 

BLOUGH, Glenn O; SCHWARTZ, Julius; HUGGETT, Albert J. Como ensinar ciências. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1971

HEEMANN, Ademar. Natureza e sociedade: controvérsia sobre os alicerces da conduta humana. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 1, p. 9-
19, jan./jun. 2000. Editora da UFPR, 2000.  

OLIVEIRA, Isabel Maria Martins Barros de et al. Ciências: crítica e ação. São Paulo: Ed. do Brasil, 1989.

REVISTA CIÊNCIA E CULTURA. São Paulo: SBPC,1949.

SHERELYN OGDEN. (Org.). Meio ambiente. 2 ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001.  

SILVA, Mário Gonçalves da. Dificuldades de aprendizagem dos alunos em relação à tabela periódica. 2008. 

WEISSMANN, Hilda (Org.); FUMAGALLI, Laura et al. Didática das ciências naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 

COMPONENTE CURRICULAR: Alfabetização e Letramento

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA
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Alfabetização e letramento na Educação Infantil: concepções e tendências. Métodos e técnicas de alfabetização na Educação de Jovens e Adultos.
Aspectos  teóricos  e  práticos  da  alfabetização  voltada  para  a  Educação  Especial.  Alfabetização  e  materiais  didáticos:  propostas  oficiais  e
alternativas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2008.

MORTATTI, Maria do Rosário. Educação e Letramento. São Paulo: EdUNESP, 2004

SOARES, Magda Becker. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Cadernos Ano 1: 
Unidade 1, Unidade 2 e Unidade 3. Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br/2012-09-19-19-09-11> 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A organização do 
trabalho escolar e os recursos didáticos na alfabetização. Caderno 04. Brasília, DF: MEC/SEB, 2015. Disponível em: 
<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Cadernos_2015/cadernos_novembro/pnaic_cad_4_19112015.pdf

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A oralidade, a leitura e a
escrita no ciclo de alfabetização. Caderno 05. Brasília, DF: MEC/SEB, 2015. Disponível em: 
<http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Cadernos_2015/cadernos_novembro/pnaic_cad_5_19112015.pdf> 

MORAES, Artur. Concepções e metodologias de alfabetização: porque é preciso ir além da discussão sobre velhos “métodos”? Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_moarisconcpmetodalf.pdf  

MORTATTI, Maria do Rosário. História dos Métodos de alfabetização no Brasil. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_mortattihisttextalfbbr.pdf.> Acesso em: 11 maio 2017.

171



COMPONENTE  CURRICULAR:  Estágio  Curricular  Supervisionado  na  Educação
Infantil
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           96h

Ch teórica: ** Ch prática: 96 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Pesquisas  contemporâneas  sobre  a  Educação  Infantil.  Os  saberes  e  a  formação  (inicial  e  continuada)  do  professor  na  Educação  Infantil.
Identidade do professor da Educação Infantil. Observação participante dos processos educativos e da Gestão da Educação Infantil. Planejamento
da atuação pedagógica para a Educação Infantil. Intervenções pedagógicas em Creches e Pré-escolas. Elaboração de registros sobre a experiência
da prática pedagógica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti (Org.); REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues (Org.). Formação de professores, práticas 
pedagógicas e escola. São Carlos: EdUFSCar, 2002. 350 p. ISBN 8585173831.

PICONEZ, Stela C. Bertholo, coord. Prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 2011

ROCHA, S. A; GARSKE, Lindalva M. N.. O estágio curricular supervisionado na formação de professores: Uma proposta em discussão. In: 
ROCHA, S. A. Formação de professores e práticas em discussão. Cuiabá: EdUFMT, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil /Secretaria de 
Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 2010. Disponível em: <http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf>. Acesso 
em: 20 jun 2010.
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CUNHA, Érika V.; SILVA, Ester. Reflexões sobre alguns elementos constitutivos da identidade docente de uma professora da Educação Infantil.
In: RODRIGUES, Silvia; ROCHA, Simone A.da.(orgs) Educação Infantil: Diferentes Olhares sobre a constituição da docência. Cuiabá: 
EdUFMT, 2011. p.31-46. Vol.3

GARSKE, Lindalva; OLIVEIRA, Ana. O processo de construção da gestão democrática na educação infantil: um estudo de expectativas e 
efeitos. In: RODRIGUES, Slvia; ROCHA, Simone A.(orgs) Educação Infantil: Diferentes Olhares sobre a constituição da docência. Cuiabá: 
EdUFMT, 2011. p.47-62. Vol.3

MACEDO, Nelia M.R.; PEREIRA, Rita Ribes. Criança, música e mídia - diálogos possíveis na escola. In: ROCHA, Simone Albuquerque da. 
Educação Infantil em discussão: experiências e vivências. EdUFMT, 2008.p.115-126

NEGRI, Luciene; ROCHA, Simone A.O currículo na Educação Infantil das Umeis de Rondonópolis. In: ROCHA, Simone Albuquerque da. 
Educação Infantil em discussão: experiências e vivências. EdUFMT, 2008.p. 27-40

PIMENTA, S.G. O estágio na formação de professores: Unidade teoria e prática. São Paulo: Cortez, 1994.

COMPONENTE  CURRICULAR:  Estágio  Curricular  Supervisionado  nos  Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e EJA
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           144h

Ch teórica: ** Ch prática: 144 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Pesquisas contemporâneas sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Os saberes e a formação de professores e a identidade de professores e
gestores  para  os  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental.  Observação  participante  dos  processos  educativos  nos  Anos  Iniciais  do  ensino
fundamental:  o  trabalho  dos  professores  e  dos  gestores  (diretor,  coordenador,  docente,  secretário,  orientador,  articuladores,  entre  outros).
Planejamento da atuação pedagógica para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Intervenções pedagógicas no contexto escolar. Elaboração de
registros sobre a experiência inicial na docência.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALARCAO, I. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 110 p. (Questões da nossa época).

GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José E. EJA: teoria, prática e proposta. 2ª ed. São Paulo: Cortez: 2000

MIZUKAMI, M. G. N (org). Formação de professores, praticas pedagógicas e escola. São Carlos: EDUFSCAr/ INEP, 2002

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 325 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PICONEZ, A. A prática de ensino no estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 1992.

PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004.

PIMENTA, S. G. Saberes da docência. SP: Cortez, 1999

SACRISTÁN, J. Gimeno; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e Transformar o Ensino. Trad. Ernani F. da Fonseca – 4. Ed. – Porto Alegre: 
ArtMed, 2000.

ZABALA, M. A prática Educativa: como ensinar. Artmed: Porto Alegre, 1998.

ILVA, Adelmo Carvalho da; CARVALHO, A. L.  Reflexão Crítica: Elemento Estruturador da Prática Pedagógica de Educadores Populares. In: 
SILVA, Adelmo Carvalho da Silva; 

CARVALHO, Ademar de Lima; MACHADO,  Aline B. Machado (Org.). Educação Popular, práxis pedagógica e cidadania. Cuiabá: EdUFMT, 
2011, v. v, p. 219-240.

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão do Curso

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

174



Carga horária total:    64h

Ch teórica: ** Ch prática: 64 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Reorganizar as produções dos alunos, frutos dos projetos desenvolvidos nas práticas educativas e nos estágios curriculares supervisonados, a
partir do eixo articulador “Pesquisa Pedagógica e Prática Profissional”, com vistas a elaboração da monografia final. O TCC deverá manter uma
interface com as grandes temáticas desenvolvidas no curso de Pedagogia, ou seja, formação de professores para os anos iniciais do Ensino
Fundamental e Educação Infantil. Caberá ao professor orientador acompanhar a produção, avaliar e atribuir uma nota final ao TCC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto (Orgs.). A bússola do escrever: desafios e estratégias na orientação escrita de teses e 
dissertações. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 174 p.

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho Científico. 23. ed. São: Cortez, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOGDAN, Robert C. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora, 1994.

BICUDO, Maria Aparecida Viggianni; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha. Pesquisa qualitativa em educação. 2.ed. São Paulo: Unimep, 1997.

FLICK, Uwe. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 196 p

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: E.P.U, 1986.
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HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. 3. ed. São 
Paulo: McGraw-Hill, 2006.

MARTÍN, Maria Paz. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições. Porto Alegre: AMGH, 2010.
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APÊNDICE B– Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado

O Colegiado do Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, do ICHS/CUR - Câmpus Universitário de Rondonópolis, da Universidade

Federal de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO:

A Resolução CONSEPE n.º 117, de 11 de agosto de 2009, que dispõe sobre o Regulamento Geral de Estágio da Universidade Federal de Mato
Grosso;

A Lei Federal N.11.788, de 25 de setembro de 2008, que regulamenta o Estágio de estudantes em âmbito nacional;

A Diretriz Curricular Nacional da Pedagogia – Resolução CNE/CP Nº 01/ 2006; 

A Diretriz Curricular Nacional de Formação Inicial e Continuada de Professores – Resolução CNE N.2 de 01/07/2015;  

A necessidade da realização de exercício prático no campo de atuação profissional do pedagogo;

O Colegiado do Curso de Pedagogia RESOLVE:

Artigo 1º. Aprovar o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado e de Estágio não obrigatório remunerado do Curso de graduação em
Pedagogia do ICHS/CUR/UFMT.

CAPÍTULO I

Da Definição

Artigo 2º. Entende-se por Estágio Curricular Supervisionado:

I - ATIVIDADE DE PRÁTICA CURRICULAR - o Estágio constituindo componente curricular constante da estrutura curricular, desenvolvido

no decorrer do curso ou ainda, após ter cumprido os créditos das disciplinas obrigatórias, entendidas como pré-requisitos para o Estágio, 
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II - COMPONENTE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL - o Estágio é compreendido enquanto vivência de situações que venham possibilitar a

“integração” de conhecimentos teórico-metodológicos que fundamentam as ações didático-pedagógicas, os saberes e posturas crítico-reflexivas

esperadas no processo de formação profissional.

III  - AMBIENTE REAL DE TRABALHO - o campo profissional onde ocorrem situações reais  de vida e de trabalho, com a presença das

múltiplas variáveis específicas da área da profissão.

IV - ASPECTOS HUMANOS E TÉCNICO-PROFISSIONAIS - os aspectos humanos referentes ao relacionamento interpessoal, intergrupal de

ambiente  profissional  bem como a  possibilidade  de  construção  da  identidade  profissional  do  estagiário.  Os  aspectos  técnico-profissionais

compreendem a vivência de níveis diferenciados de complexidade da ação profissional, desde a compreensão de situações específicas até a

aplicação e síntese em situações mais complexas, exigindo do estudante a criação de soluções por meio de propostas de trabalho mais amplas;

V - COMPROMETIMENTO SOCIAL - a expressão da atitude política do estagiário diante das questões sociais postas no âmbito profissional da

docência,  da gestão educacional  e  das ações  educativas em espaços formais  ou não formais,  fundamentalmente  no momento da busca de

alternativas para situações que se configuram na prática. Este comprometimento, expressando-se através da inserção prática do indivíduo na

sociedade, mediada pelo trabalho, deverá ocorrer, também no caso do Estágio, quer a atividade prática se realize por meio de proposta individual

ou coletiva de trabalho, quer por meio de programas de interesse social criados e/ou assumidos pela Universidade como respostas sociais; 

VI - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS - A orientação do Estágio na fase de planejamento, de estudos de

conhecimento do espaço e da organização da gestão escolar, de elaboração de projetos de intervenção e formação junto aos professores e a

escola,  de estudos de casos  e  da regência-docência se dará sob a orientação  dos docentes  da universidade  em parcerias  com as  Unidades

Concedentes de Estágio Curricular Supervisionado. O Estágio, se efetivará com acompanhamento do orientador nos espaços selecionados para

este fim. Tais atividades se darão a partir do contato prévio com a escola para a exposição do projeto e possíveis alterações, tendo a escola como

co-partícipe da proposta;

§ 1º Considerando-se que em Mato Grosso-município de Rondonópolis, onde se desenvolve o Curso de Pedagogia/UFMT/CUR, as vagas para a

docência oferecidas pela rede pública não atendem anualmente a 10% dos licenciados, sendo estes assumidos pela rede particular, o Estágio
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Supervisionado deverá contar preferencialmente com observações e estudo de caso em rede pública e não havendo absorção, o Estágio Curricular

Supervisionado poderá ocorrer na rede particular, a fim de vivenciar outras experiências.

Artigo 3º. O Estágio Curricular  Supervisionado é caracterizado  como sendo momento/espaço  de aprendizagem e comprometimento social,

profissional e cultural, realizadas em um ambiente de trabalho, buscando aprimorar os aspectos humanos e técnico-profissionais dos acadêmicos

do Curso de Graduação em Pedagogia – proporcionadas ao estudante para participar em situações práticas, reais de vida e trabalho em seu

contexto social, sob a orientação e coordenação da Instituição – Curso de Graduação em Pedagogia  e acompanhadas por um professor da escola

onde o licenciando realizará o estágio;

§1º O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório possui 400h e pode ser cursado parcial ou totalmente por alunos regularmente matriculados

no Curso de  Graduação em Pedagogia  do ICHS/CUR e por alunos que estudem no presente  curso mediante  transferência  ou mobilidade

acadêmica;

§ 2º O Estágio Curricular Supervisionado poderá ser reduzido, quando o licenciando, amparado no parecer CNE/CP 02/2015, estiver atuando na

Educação Infantil e Anos Iniciais da Educação Básica e, portanto, tem direito à redução de, no máximo, 100 horas. Para gozar dos benefícios da

legislação, o licenciando deverá montar um processo requerendo a redução da CH e encaminhar ao Colegiado de Curso antes do período do

Estágio Curricular Supervisionado, anexando documento comprobatório da escola em que está atuando como docente, sendo que para a redução,

aplicar-se-á o cálculo 25 horas semestrais até completar o máximo de 100 horas. O restante da carga horária o aluno deverá desenvolver o

Estágio na proposta em execução com a turma de acordo com o plano previamente agendado com o professor orientador;

§ 3º O Estágio Curricular Supervisionado se organiza em componentes curriculares independentes que integram a estrutura curricular do curso, a

partir do 5º semestre; 

§ 4º Os Estágios Curriculares Supervisionados possuem enfoques e carga horária específicas que buscam atender a formação para atuação em

espaços educativos formais e não formais, à docência e à gestão na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de sistemas

públicos, filantrópicos e/ou privados de Educação; 
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§ 5º O Estágio Curricular Supervisionado deverá desenvolver-se com propostas de intervenção-ação-formação no acompanhamento a programas

de formação continuada, quando de sua fase inicial e no seu desenvolvimento na propositura de projetos que envolvam inclusão, AEE, processos

diferenciados de alfabetização que tenham a finalidade de promover a criança a melhores níveis de aprendizagem envolvendo ações e propostas

voltados às especificidades e à diversidade da escola-campo.  

Artigo 4º. O Estágio não obrigatório remunerado é compreendido como espaço de vivências e aprendizagens da docência, a ser realizado pelo em

diferentes instituições de ensino formais e não formais.

CAPÍTULO II

Dos Objetivos

Artigo 5º. O  Estágio Curricular  Supervisionado  terá como objetivo oportunizar  ao estudante  a  realização de atividades  teórico-práticas  em

situações  reais  de trabalho,  enquanto componente  da formação profissional  que envolve o desenvolvimento tanto da competência  técnico-

científica, quanto do compromisso político-social.

Parágrafo Único – Para a consecução do objetivo previsto neste artigo, o Estágio Curricular Supervisionado deve:

I - Oportunizar ao acadêmico a vivência de experiência do campo profissional da que lhe viabilizem a integração dos conhecimentos teórico-

práticos,  as experiências  pessoais e  iniciais vivenciadas  nas disciplinas  do curso,  envolvendo um continuo processo de ação-reflexão-ação,

observando que a interdisciplinaridade seja uma postura presente nas intervenções realizadas na regência;

II - Proporcionar aos acadêmicos, oportunidade para integrar e confrontar teoria e prática, através de discussões e produção acadêmica, reflexões,

pesquisa(s) e produção de conhecimento sobre a profissão e as funções profissionais presentes no contexto educacional, em uma atividade de

relações mútuas e parceria com o professor titular da sala em que o estágio está ocorrendo; 
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III - Desenvolver, junto às escolas, preferencialmente da rede pública e/ou instituições educativas, (ONGS, associações, entre outras) atividades

que possibilitem interações entre conhecimentos teórico-práticos do curso que configuram o fazer profissional;

IV - Propiciar aos licenciandos,  na condição de estagiários,  instrumentos de pesquisa que favoreçam o conhecimento e a reflexão sobre as

situações vivenciadas, visando promover mudanças e/ou transformações da realidade educacional e/ou social, e possibilidades de intervir nela e

contribuir para melhores resultados da realidade educacional e social;

V - Desenvolver  o  compromisso com o trabalho profissional  organizado  com planejamento,  pesquisa e registro de acordo  com as normas

científicas estabelecidas para o trabalho acadêmico, atendendo às exigências de planejamento e registro das atividades docentes nos diferentes

contextos em que se situam; 

VI - Propiciar, por meio do planejamento de atividades que atendam à demanda da unidade educativa e de seus profissionais, a necessária

articulação entre a Universidade, a comunidade e as instituições conveniadas, objetivando a troca de experiências práticas e teóricas;

VII - Avaliar o desempenho do acadêmico, orientando-o para mudanças, reflexões e posturas que se fazem necessárias à futura profissão;

VIII - Conscientizar o estagiário quanto ao zelo na utilização do patrimônio disponível, quanto a responsabilidade e a pontualidade, quanto a

conduta ético-moral, observando as normas vigentes dos locais de realização de Estágio;

IX- Conscientizar o acadêmico sobre que o estágio se dá em um processo de múltiplas aprendizagens, seja nas parcerias com os docentes nos

planejamentos e nos processos de avaliação do desempenho do aluno, seja nas discussões teórico-práticas sobre a profissão docente, assim como

nos estudos de casos de crianças com dificuldades em que a experiência do professor muito pode contribuir e ainda formação continuada e na

produção de conhecimento que possa ser socializada em encontros, seminários e eventos, tendo o professor e a escola como parceiros.

CAPÍTULO III

Da tipologia
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Artigo 6º. O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso configura-se

como atividade curricular obrigatória.

§1º -  O  Estágio  Curricular  Supervisionado  integra  o  currículo  institucionalizado  da  formação  profissional,  e  constitui-se  de  componente

curricular com carga horária teórico-prática que visa atender aos campos da Educação não-formal, da Gestão, Educação Infantil e Anos Iniciais

do Ensino Fundamental e EJA.

§2º - O aluno poderá realizar o Estágio Não Obrigatório remunerado, desde que seja no contraturno de sua matrícula.

SEÇÃO I

Do campo de Estágio

Artigo 7º. Os campos de Estágio Curricular Supervisionado são estabelecidos mediante acordos, firmados entre o Departamento de Educação

UFMT/CUR e, as escolas, sistemas ou redes de ensino, ou ainda outros espaços educativos assegurados pela Resolução em vigor e conforme

previstos  na  legislação  que  regulamenta  o  Estágio  de  estudantes  em  âmbito  nacional.  Portanto,  devem  ser  instituições  que  ofereçam

oportunidades para desenvolver atividades de:

a) planejamento e desenvolvimento conjunto das atividades de Estágio relativas a docência, a gestão escolar e de projetos educativos;

b)  aprofundamento  dos conhecimentos  teórico-práticos  relacionados  a  docência  e  a  gestão  da  Educação  Infantil,  Anos  Iniciais  do  Ensino

Fundamental e espaços educativos não formais da respectiva área profissional;

c) vivência de situações reais de vida e de trabalho próprias da profissão.

Parágrafo  Único.  É  considerado  como  campo  de  Estágio  Curricular  Supervisionado,  capaz  de  absorver  estagiários  da  UFMT/CUR/DE,

preferencialmente as instituições de educação que ofertem as etapas Educação Infantil e/ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental regulares ou

nas modalidades EJA, Educação Especial,  Educação do Campo,  Quilombola,  Indígenas,  de responsabilidade  do poder  público,  bem como

espaços de educação não formais que se apresentem potenciais à atuação profissional de pedagogos. 
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Artigo 8º. O Estágio Curricular Supervisionado é ofertado no quinto semestre do curso, cumprindo 80 horas em diferentes espaços educativos; no

sexto semestre do curso, cumprindo 80 horas em Gestão; no sétimo semestre, cumprindo 96 horas na Educação Infantil e no oitavo semestre

cumprindo 144 horas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA, totalizando 400 horas.

§ 1º O  Estágio Curricular Supervisionado  será realizado no período de aula em que o acadêmico está matriculado e constante da proposta

curricular do curso; 

§ 2º A comprovação do cumprimento do Estágio Curricular Supervisionado deverá ser feita mediante registro de carga horária trabalhada pelo

discente em cada ano deverá ser feita por meio de planilha de frequência elaborada pelo professor orientador do Estágio e pelo professor da

escola-campo onde se realiza o estágio e deve conter os seguintes itens, atividades desenvolvidas, assinatura de docente orientador da instituição

concedente, do professor de sala, e do orientador de estágio  da universidade; 

§  3º  O  licenciando  deverá  cumprir  rigorosamente  a  carga  horária  do  Estágio  Curricular  Supervisionado,  desenvolvendo  as  atividades  de

investigação na escola, acompanhando a formação e o planejamento dos professores, desenvolvendo as fases de observação e regência, devendo

participar das reuniões de orientação e seminários de Estágio, bem como das avaliações individuais e coletivas propostas pela escola, respeitando

integralmente o Termo de Compromisso firmado entre a universidade e a escola-campo com ética e responsabilidade; 

§ 4º O documento a ser organizado pela Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado,  para fins de registro das atividades desenvolvidas

pelos acadêmicos em campo Estágio deverá conter os seguintes dados:

a. identificação da universidade

b. especificação do Estágio quanto a etapa educacional e foco de atuação

c. data e horário de entrada e saída;

d. síntese das atividades desenvolvidas, em cada encontro;

e. assinatura do professor ou profissional responsável pela instituição concedente;

f. assinatura do professor orientador da universidade;
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g. assinatura do professor da sala onde se desenvolve o estágio

e. carimbo das instituições envolvidas

f. assinatura do acadêmico/ estagiário

§ 5º O exercício da função de Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado não implica em atribuição de encargo didático.

Artigo 9º. Os planos, projetos e programas dos Estágios Curriculares Supervisionados deverão ser organizados pelos professores responsáveis

pelo Estágio, apresentados pela Coordenação do Estágio à Coordenação do Curso, e aprovados pelo Colegiado do Curso de Graduação em

Pedagogia, licenciatura, em data anterior ao início da proposta.

Parágrafo único: os casos omissos relativos ao desempenho e frequência dos licenciandos no  Estágio Curricular Supervisionado  deverão ser

encaminhados  ao  Colegiado  de  Curso  do  Departamento  de  Educação,  considerado  como  instância  competente  para  o  julgamento  e

encaminhamento de decisões, quando consultado.

SEÇÃO II

Dos instrumentos legais

Artigo 10. A realização do Estágio Curricular Supervisionado por parte do acadêmico, não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza,

mesmo que receba bolsas ou outra forma de contraprestação, paga pela empresa ou instituição concedente de Estágio (Lei nº 11.788/2008).

Artigo 11. Os acordos e termos de compromisso devem explicitar os aspectos legais, específicos relativos a realidade social e a identidade do

Curso de Graduação em Pedagogia.
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SEÇÃO III

Das Atribuições da Coordenação de Estágio

Artigo  12. Atendendo ao que propõe o Art.  14,  do Título III  –  Da organização administrativa  e  didática,  Capítulo I  –  Da organização

administrativa, do Regulamento de Estágio na UFMT (RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 117 de 2009), ao coordenador de Estágio compete:

I. Em conjunto com os professores-orientadores,  entrar em contato com as Instituições Educativas ofertantes de Estágio, para análise das

condições dos campos, tendo em vista a celebração de convênios e acordos;

II. Coordenar  o  planejamento,  a  execução  e  a  avaliação  das  atividades  pertinentes  ao  Estágio,  em conjunto  com os demais  professores-

orientadores;

III. Coordenar a elaboração ou reelaboração de normas ou critérios específicos para a realização das atividades de instrumentalização prática

e/ou de Estágio tendo como base o presente Regulamento, a Resolução CONSEPE N°117 de 2009 que dispõem sobre os Estágios na UFMT,

bem como legislações gerais pertinentes e produção específica na área;

IV. Orientar os alunos na escolha da área e/ou campo de Estágio, quando necessário;

V. Realizar reuniões regulares com os professores-orientadores de Estágio e com os docentes- orientadores das instituições-campos de Estágio

Curricular Supervisionado para discussão de questões relativas à organização e ao funcionamento do Estágio;

VI. Organizar a Exposição do Estágio em conjunto com os professores-orientadores e a Coordenação do Curso, visando divulgar as experiências

e reflexões realizadas junto à comunidade acadêmica e civil, bem como incentivar a realização de estudos, pesquisas e práticas na área e valorizar

a participação protagonista do estudante na condução da Exposição. 

SEÇÃO IV

Das Atribuições do Professor Orientador
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Artigo 13. O professor orientador será um docente efetivo do Curso de Graduação em Pedagogia designado para trabalhar com a orientação de

Estágio Curricular Supervisionado.

Parágrafo Único: cada professor orientador deverá orientar no máximo dez (10) estudantes por turma.

Artigo 14. São atribuições do professor orientador de Estágio Curricular Supervisionado:

I. Planejar, acompanhar, executar, avaliar e realimentar as atividades acadêmicas ligadas ao Estágio Curricular Supervisionado, em conformidade

com o Projeto Político Pedagógico do curso;

II. Participar das reuniões promovidas pela coordenação de Estágio Curricular Supervisionado;

III. Participar de situações e eventos de socialização das etapas do Estágio Curricular Supervisionado;

IV. Participar da organização e do planejamento das atividades do estágio, de estudos avaliativos do Estágio Curricular Supervisionado, visando

analisar e redimensionar sua dinâmica e contribuições para a formação profissional;

V. Assistir o estagiário, de modo a efetivar satisfatoriamente a proposta encaminhada para unidade educativa, observando para que ocorra de

maneira coletiva, tendo os professores das escolas como participantes e parceiros do projeto de Estágio Curricular Supervisionado;

VI. Orientar e avaliar os estagiários quanto ao desempenho e conduta em campo de Estágio 

VII. Avaliar o acadêmico, cumprindo as normas da UFMT com relação à frequência e aproveitamento durante o período de Estágio, baseado nos

critérios estabelecidos entre o grupo de docentes do Estágio e a coordenação do Estágio Curricular Supervisionado; 

VIII.  Manter contato com os demais professores/orientadores  dos campos de Estágio e das outras disciplinas da grade curricular  do curso,

visando estreitar o diálogo entre as áreas disciplinares;

IX. Observar para que o estágio se desenvolva em parceria licenciando/professora da escola pública, nos planejamentos, nas avaliações, nas

comunicações com os pais e na produção de conhecimentos e experiências sobre o estágio que possam ser socializadas em eventos, seminários,

mostras e outras formas de divulgação;

X. Orientar a elaboração do Relatório Final de Estágio Curricular Supervisionado;
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XI.  Coordenar  as  apresentações  dos  trabalhos  dos  discentes  sob  sua  responsabilidade  nas  edições  da  Exposição  de  Estágio  Curricular

Supervisionado;

XI. Cumprir com as atividades de planejamento, acompanhamento, avaliação e registro dos resultados do Estágio  Curricular Supervisionado

junto a Coordenação do Curso e seção de Registro escolar da UFMT/CUR no que compete a documentação específica.

SEÇÃO V

Do Estudante Estagiário

Artigo 15. Estagiário é o acadêmico regularmente matriculado no Curso de Graduação em Pedagogia nas disciplinas de Práticas Educativas em

diferentes espaços e Estágio Curricular Supervisionado, devendo:

I. Executar as atividades previstas no planejamento de Estágio, observando os critérios estabelecidos, conjuntamente, pela UFMT e a instituição

campo;

II. Atender as exigências para a realização das atividades previstas no Estágio mediante o cumprimento dos créditos relativos às disciplinas, no

mínimo, tendo cursado 1488 horas do Curso de Licenciatura Plena de Pedagogia. 

III. Resguardar o sigilo e a veiculação de informações a que tenha acesso em decorrência do Estágio;

IV. Zelar pelo conceito da instituição a que pertence e a escola-campo do Estágio, ponderando análises e comentários prejudiciais em público,

registrando suas reflexões nos espaços dedicados a este fim proposto pela disciplina de Estágio na universidade de origem. 

V. Fornecer ao professor orientador da universidade, informações pertinentes ao andamento do Estágio sempre que solicitado;

VI. Informar ao professor orientador da universidade e a instituição campo, qualquer impossibilidade de comparecimento às atividades previstas

à realização do Estágio Curricular Supervisionado;  
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VII.  Zelar  pela frequência,  planejamento e atendimento às atividades propostas para o Estágio, no cumprimento ao termo de compromisso

interinstitucional, como forma de garantir sua aprovação;

VIII. manter bom relacionamento e comunicação com o professor da sala onde atua como estagiário, participando ativamente das atividades

pedagógicas e comunitárias junto ao professor, a escola e a comunidade escolar.

Artigo 16. São direitos dos estagiários: 

I. Participar das discussões pertinentes ao Estágio Curricular Supervisionado e receber orientações no que diz respeito à proposta do Estágio

Curricular Supervisionado;

II. Ser apresentado à instituição onde deve realizar o Estágio Curricular Supervisionado acompanhado pelo seu orientador;

III. Apresentar sugestões que sirvam para o aprimoramento do Estágio Curricular Supervisionado em situações de Avaliação do Estágio;

IV. Possuir contrato de seguro de acidentes pessoais sobre a pessoa do acadêmico, cobrindo o período de realização do Estágio Curricular

Supervisionado;

V. Participar da avaliação do Estágio Curricular Supervisionado;

VI. Participar das edições da Exposição de Estágio Curricular Supervisionado; 

VII.  Participar junto  ao professor  titular  da sala, das atividades  de planejamento,  avaliações e reuniões diversas  previstas  pela  escola,  que

envolvam a turma onde desenvolve o Estágio Curricular Supervisionado, desde que haja a permissão da direção para tal procedimento.

SEÇÃO VI

Do Acompanhamento e Avaliação do Estágio Curricular Supervisionado

Artigo 17. A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado deverá estar de acordo com o sistema de avaliação adotado pela Instituição e em

comum acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia e concretizar-se-á através de:
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I - contatos periódicos com o orientador de Estágio Curricular Supervisionado do curso;

II - orientações sobre o processo de Estágio Curricular Supervisionado durante o período de seu desenvolvimento;

III - fichas de controle, frequência, relatórios e outros instrumentos específicos;

IV- acompanhamento do professor da escola-campo

Artigo 18. Os estagiários serão avaliados por meio de diferentes atividades, assim descritas:

I - discussões provenientes das leituras e trocas de experiências no componente Estágio Curricular Supervisionado;

II - relatórios parciais e finais que serão apresentados ao professor orientador de Estágio da universidade;

III- envolvimento com as atividades do professor e da escola;

IV - cumprimento integral à carga horária estabelecida para o Estágio Curricular Supervisionado.

Parágrafo Único – A avaliação do estagiário é obtida mediante o acompanhamento realizado pelo professor, que constará dos seguintes critérios:

a. Rendimento no Estágio;

b. Conhecimento teórico;

c. Desempenho em campo

d. Observância aos posicionamentos críticos sobre o Estágio, respeitando a ética em relação aos colegas, professores, universidade, escola e 

comunidade 

e. Assiduidade;

f. Pontualidade;

g. Apresentação dos resultados parciais, conforme Plano de Ensino do componente curricular Estágio Supervisionado.

h. Apresentação de Relatório Final.
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CAPÍTULO IV

Do Estágio Curricular Supervisionado não obrigatório remunerado

Artigo 19. O Estágio Curricular não obrigatório remunerado consiste em ações do graduando no apoio e acompanhamento às atividades docentes

a professores em diferentes instituições de ensino formais e não formais. 

§ 1º São candidatos ao Estágio Supervisionado não obrigatório remunerado os estudantes que estejam cursando Pedagogia e que cumpriram, ao

menos, 720 horas do total do curso.

§ 2º O Estágio Curricular não obrigatório remunerado deve ser realizado no contraturno do curso no qual o Estagiário esteja matriculado.

Artigo 20. Para a realização do Estágio o licenciando deverá montar um processo e protocolizar, encaminhando-o para a aprovação do colegiado

de Curso de Graduação em Pedagogia. O Estágio só deverá iniciar após a aprovação das partes envolvidas, quais sejam, a Instituição Concedente

e a UFMT e no deferimento do processo após análise do Colegiado do Curso de Graduação em Pedagogia.  

Artigo 21. Na organização do processo o licenciando deverá: 

§ 1º O Estágio não obrigatório remunerado pode ser realizado em instituição conveniada com a UFMT;

§ 2º O licenciando deverá anexar ao processo um plano de Estágio contendo as ações propostas e as assinaturas do estagiário, do orientador de

campo da Instituição Concedente e do orientador do Estágio da UFMT;

§ 3º O licenciando deverá acrescentar ao processo um termo de compromisso de cumprimento do Estágio não obrigatório remunerado em três

vias e entregar à Coordenação de Curso de Graduação em Pedagogia contendo a assinatura da instituição concedente, da UFMT e do licenciando

e a cópia da apólice do seguro para a realização do Estágio fornecido pela UFMT.
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Artigo 22. O controle e acompanhamento da realização do Estágio curricular não obrigatório remunerado será feito mediante a apresentação de

ficha de avaliação de desenvolvimento de Estágio, a ser entregue semestralmente à Coordenação de Curso pela instituição concedente.  

Parágrafo  Único  -  A carga  horária  desse  Estágio  será  registrada  no Histórico  Escolar  como Estágio não obrigatório  após solicitação pelo

interessado à coordenação de Curso, que dará os devidos encaminhamentos.

Artigo 23. A ficha de avaliação de desenvolvimento de Estágio deverá vir assinada pelo professor da sala onde se desenvolve o estágio e do

gestor da escola ou instituição campo.

Artigo 24.  As  atividades  do  Estágio  curricular  obrigatório  remunerado  poderão  constar  das  edições  de  mostras  do  Estágio  Curricular

Supervisionado do Curso de Graduação em Pedagogia e/ou eventos correlatos para socialização das atividades desenvolvidas.

CAPITULO V

Das Disposições Gerais

Artigo 25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, observando as normas do

Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado, assim como as disposições legais vigentes.

Artigo 26. O presente Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Colegiado do

Curso de Graduação em Pedagogia, revogadas as disposições em contrário.

Aprovado na reunião do Colegiado de Curso no dia 24 de abril de 2017.
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TERMOS DE COMPROMISSOS

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO

(INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TRATA A LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

Em ____ de ________________ de ____, na cidade __________neste ato, as partes a seguir nomeadas:

SETOR CONCEDENTE

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso    Campus:

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis Neves” 

Bairro: Boa Esperança           Cidade: Cuiabá    UF: MT              CEP:  78060-900

CNPJ: 33.004.540/0001-00

Setor:

Representada por:                                                    Cargo: 

Supervisor(a) do Estágio:                                           Cargo/setor: 
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INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Neste ato representada por: Profª Myrian Thereza de Moura Serra

CNPJ: 33.004.540/0001-00

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis Neves” 

Bairro: Boa Esperança   Cidade: Cuiabá         UF: MT                 CEP: 78060-900 

Curso:

Coord. Estágios/Responsável:  

ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO

Nome: 

Endereço:                                                     Bairro: 

Cidade:                                  UF:                  CEP:                  
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Fone:                                    e-mail:

Regularmente Matriculado: sim( )   não( )          Curso: 

Semestre/ano do Curso:

RGA/Matrícula:                       

CPF:                                      RG:                          Data Nascimento:___/___/___ 

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/
INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação empregatícia.
CLÁUSULA  2ª -  O  estágio  curricular NÃO  OBRIGATÓRIO dos  acadêmicos  atende  ao  Projeto  Pedagógico  do  curso,  conforme  seu
regulamento nos termos da Lei n.º 11.788/08.
CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a realização do estágio:

a) Vigência de: ____/____/________ até ____/____/________;
b) Horário de estágio: das ____:____ as ____:____ e das ____:____ as ____:____;
c) Carga Horária semanal: ________;
e) Bolsa-Auxílio: R$_______________, 
f) O PLANO DE ATIVIDADES a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO, em caráter subsidiário e complementar com o Convênio Básico

da Profissão ao qual o curso refere constitui-se de: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
 

         f) Coordenador(a) de Ensino do Curso: ____________________________________

CLÁUSULA 4ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
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A COORDENAÇÃO DO CURSO:

a) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, conforme proposta pedagógica do 
curso;

b) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades 
do estagiário;

c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
d) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular;
e) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no início do seu período letivo;
f) Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno;

CLÁUSULA 5ª - Cabe ao setor/UFMT CONCEDENTE:

a) Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 
profissional, cultural e compatíveis com o respectivo curso de formação;

b) Garantir cobertura do Seguro Contra Acidentes Pessoais ao ESTAGIÁRIO, na vigência do presente Termo, pela APÓLICE DE 
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO Nº                      , EMPRESA                                        , com vigência até /   /    ;

c) Concessão de auxílio transporte e recesso remunerado, no caso de estágio não-obrigatório nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 
11.788/2008;

d) Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo ESTAGIÁRIO ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a 
jornada de estágio para garantir o bom desempenho do estudante;

e) Proporcionar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório individual de atividades, devidamente 
assinado pelo Supervisor de estágio, com vista obrigatória do estagiário;

f) Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho;

g) Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à instituição de ensino para as devidas providências;
h) Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio;
i) Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração deste termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
j) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 

curso do estagiário, para orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de estágio;
k) Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a regularidade escolar, condição determinante para a realização 

do estágio.
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CLÁUSULA 6ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:

a) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
b) Obedecer às normas internas da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
c) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações Confidenciais, sem a prévia autorização por escrito da 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
d) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pelas partes;
e) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE;
f) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a transferência do curso, trancamento da matrícula e 

alterações cadastrais gerais;
g) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por 

todas as partes;
h) Comprometer-se a preencher, relatório de atividades, com periodicidade mínima de seis meses ou quando solicitado;

CLÁUSULA 7ª – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS;

E por  estarem de  inteiro  e  comum  acordo  com  as  condições  e  diretrizes  do  TERMO  DE  CONVÊNIO,  do  decorrente  TERMO  DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO e do PLANO DE ATIVIDADES as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.

________________________
________________________
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EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

________________________

INSTITUIÇÃO DE
ENSINO/Coordenação do Curso

(carimbo e assinatura)

________________________

ESTAGIÁRIO

________________________
REPRESENTANTE LEGAL

        (estudante menor)
   RG:

PROFESSOR ORIENTADOR DE
ESTÁGIO
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

(INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TRATA A LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

Em ____ de ________________ de ____, na cidade __________neste ato, as partes a seguir nomeadas:

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

Razão Social:

Endereço:                                                           Bairro: 

Cidade:                          UF:                                CEP:  

CNPJ: 

Representada por:                                               Cargo: 

Supervisor(a) do Estágio:                                     Cargo/setor: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Neste ato representada por: Profª Myrian Thereza de Moura Serra

CNPJ: 33.004.540/0001-00
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Endereço:Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis Neves”

Bairro: Boa esperança       Cidade: Cuiabá        F: MT                  CEP: 78060-900 

Instituto/Faculdade:

Coord. Estágios/Responsável:  

ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO

Nome: 

Endereço:                                                     Bairro: 

Cidade:                                UF:                   CEP:                

Fone:                                            e-mail:

Regularmente Matriculado: sim( )  não( )  Curso: 

Semestre/ano do Curso

RGA/Matrícula:                        
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CPF:                                      RG:                          Data Nascimento:___/__/___ 

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/
INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação empregatícia.

CLÁUSULA 2ª - O estágio curricular OBRIGATÓRIO dos acadêmicos atende ao Projeto Pedagógico do curso, conforme seu regulamento nos
termos da Lei n.º 11.788/08.

CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a realização do estágio:

i) Vigência de: ____/____/________ até ____/____/________;
j) Horário de estágio: das ____:____ as ____:____ e das ____:____ as ____:____;
k) Carga Horária semanal: ________; 
l) Bolsa de Estágio: R$__________, (a critério da Concedente, conforme Art. 

12 da Lei 11.788 ). 
e) O  PLANO DE ATIVIDADES a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO, em caráter  subsidiário e complementar com o Convênio

Básico da Profissão ao qual o curso refere constitui-se de: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 
         f) Coordenador(a) de Ensino do Curso: _______________________________________

CLÁUSULA 4ª – O Seguro de Acidentes Pessoais em favor do estagiário fica a cargo da UFMT, na vigência do presente Termo, pela APÓLICE
DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO Nº                 ,                                           , com vigência até   /   /      .

CLÁUSULA 5ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
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A COORDENAÇÃO DO CURSO:

a) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, conforme proposta pedagógica do 
curso;

b) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades 
do estagiário;

c) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
d) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular;
e) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no início do seu período letivo;
f)    Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno.

CLÁUSULA 6ª - Cabe à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE:

l) Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 
profissional, cultural e compatíveis com o respectivo curso de formação;

m) Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo ESTAGIÁRIO ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a 
jornada de estágio para garantir o bom desempenho do estudante;

n) Proporcionar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório individual de atividades, devidamente 
assinado pelo Supervisor de estágio, com vista obrigatória do estagiário;

o) Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho;

p) Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à Instituição de Ensino para as devidas providências;
q) Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio;
r) Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração deste termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
s) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 

curso do estagiário, para orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de estágio;
t) Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a regularidade escolar, condição determinante para a realização 

do estágio.

CLÁUSULA 7ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:

g) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;

201



h) Obedecer às normas internas da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
i) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações Confidenciais, sem a prévia autorização por escrito da 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
j) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pelas partes;
k) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE;
l) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a transferência do curso, trancamento da matrícula e 

alterações cadastrais gerais;
m) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por 

todas as partes;
n) Comprometer-se a preencher, relatório de atividades, com periodicidade mínima de seis meses ou quando solicitado.

CLÁUSULA 8ª – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS.

E por  estarem de  inteiro  e  comum  acordo  com  as  condições  e  diretrizes  do  TERMO  DE  CONVÊNIO,  do  decorrente  TERMO  DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO e do PLANO DE ATIVIDADES as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.

________________________
________________________
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EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

________________________

INSTITUIÇÃO DE
ENSINO/Coordenação do Curso

(carimbo e assinatura)

________________________

ESTAGIÁRIO

________________________
REPRESENTANTE LEGAL

        (estudante menor)
   RG:

PROFESSOR ORIENTADOR DE
ESTÁGIO
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO

(INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TRATA A LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

Em ____ de ________________ de ____, na cidade __________neste ato, as partes a seguir nomeadas:

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

Razão Social:

Endereço:                                                        Bairro: 

Cidade:                          UF:                            CEP:  

CNPJ: 

Representada por:                                                Cargo: 

Supervisor(a) do Estágio:                                      Cargo/setor: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Neste ato representada por: Profª Myrian Thereza de Moura Serra

CNPJ: 33.004.540/0001-00

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis Neves”

Bairro: Boa esperança         Cidade: Cuiabá            UF: MT            CEP: 78060-900 

Instituto/Faculdade:
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Coord. Estágios/Responsável:  

ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO

Nome: 

Endereço:                                                     Bairro: 

Cidade:                                  UF:                  CEP:                  

Fone:                                    e-mail:

Regularmente Matriculado: sim ( )   não( )          Curso: 

Semestre/ano do Curso:

RGA/Matrícula:                       

CPF                                      RG:                          Data Nascimento:___/___/___ 

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando as cláusulas seguintes:
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CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/
INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação empregatícia.
CLÁUSULA  2ª -  O  estágio  curricular NÃO  OBRIGATÓRIO dos  acadêmicos  atende  ao  Projeto  Pedagógico  do  curso,  conforme  seu
regulamento nos termos da Lei n.º 11.788/08.
CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a realização do estágio:

d) Vigência de: ____/____/________ até ____/____/________;
e) Horário de estágio: das ____:____ as ____:____ e das ____:____ as ____:____;
f) Carga Horária semanal: ________;
g) Bolsa-Auxílio: R$_______________, 
h) O PLANO DE ATIVIDADES a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO, em caráter subsidiário e complementar com o Convênio Básico

da Profissão ao qual o curso refere constitui-se de: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
 

         f) Coordenador(a) de Ensino do Curso: ____________________________________

CLÁUSULA 4ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

A COORDENAÇÃO DO CURSO:

o) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, conforme proposta pedagógica do 
curso;

p) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades 
do estagiário;

q) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
r) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular;
s) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no início do seu período letivo;
t) Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno;
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CLÁUSULA 5ª - Cabe à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE:

u) Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 
profissional, cultural e compatíveis com o respectivo curso de formação;

v) Garantir ao ESTAGIÁRIO cobertura do Seguro Contra Acidentes Pessoais, na vigência do presente Termo, pela APÓLICE 
nº ............. – (nome da empresa de seguro), no caso de estágio não-obrigatório;

w) Concessão de auxílio transporte e recesso remunerado, no caso de estágio não-obrigatório nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei 
11.788/2008;

x) Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo ESTAGIÁRIO ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a 
jornada de estágio para garantir o bom desempenho do estudante;

y) Proporcionar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório individual de atividades, devidamente 
assinado pelo Supervisor de estágio, com vista obrigatória do estagiário;

z) Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho;

aa) Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à instituição de ensino para as devidas providências;
bb) Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio;
cc) Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração deste termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
dd) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 

curso do estagiário, para orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de estágio;
ee) Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a regularidade escolar, condição determinante para a realização 

do estágio.

CLÁUSULA 6ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:

m) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
n) Obedecer às normas internas da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
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o) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações Confidenciais, sem a prévia autorização por escrito da 
EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;

p) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pelas partes;
q) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE;
r) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a transferência do curso, trancamento da matrícula e 

alterações cadastrais gerais;
s) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por 

todas as partes;
t) Comprometer-se a preencher, relatório de atividades, com periodicidade mínima de seis meses ou quando solicitado;

CLÁUSULA 7ª – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS;

E por  estarem de  inteiro  e  comum  acordo  com  as  condições  e  diretrizes  do  TERMO  DE  CONVÊNIO,  do  decorrente  TERMO  DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO e do PLANO DE ATIVIDADES as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.

________________________
________________________

EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

________________________

INSTITUIÇÃO DE
ENSINO/Coordenação do Curso

(carimbo e assinatura)

________________________

ESTAGIÁRIO PROFESSOR ORIENTADOR DE
ESTÁGIO
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________________________
REPRESENTANTE LEGAL

        (estudante menor)
   RG:
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

(INSTRUMENTO JURÍDICO QUE TRATA A LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008)

Em ____ de ________________ de ____, na cidade __________neste ato, as partes a seguir nomeadas:

SETOR CONCEDENTE/UFMT

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso    Campus:

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis Neves” 

Bairro: Boa Esperança           Cidade: Cuiabá    UF: MT                         CEP:  78060-900

CNPJ: 33.004.540/0001-00

Setor:

Representada por:                                                    Cargo: 

Supervisor(a) do Estágio:                                           Cargo/setor: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

Neste ato representada por: Profª Myrian Thereza de Moura Serra

CNPJ: 33.004.540/0001-00
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Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa nº 2367. Cidade Universitária “Gabriel Novis Neves” 

Bairro: Boa Esperança   Cidade: Cuiabá         UF: MT                 CEP: 78060-900 

Curso:

Coord. Estágios/Responsável:  

ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO

Nome: 

Endereço:                                                     Bairro: 

Cidade:                                UF:                   CEP:                

Fone:                                            e-mail:

Regularmente Matriculado: sim( )  não( )  Curso: 

Semestre/ano do Curso:

RGA/Matrícula:                        

CPF:                                      RG:                          Data Nascimento:___/__/___ 

Celebram entre si este TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, convencionando as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Este termo tem por objetivo formalizar e particularizar a relação jurídica especial existente entre o ESTAGIÁRIO, EMPRESA/
INSTITUIÇÃO CONCEDENTE e INSTITUIÇÃO DE ENSINO, caracterizando a não vinculação empregatícia.
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CLÁUSULA 2ª - O estágio curricular OBRIGATÓRIO dos acadêmicos atende ao Projeto Pedagógico do curso, conforme seu regulamento nos
termos da Lei n.º 11.788/08.

CLÁUSULA 3ª - Ficam compromissadas entre as partes as seguintes condições básicas para a realização do estágio:

u) Vigência de: ____/____/________ até ____/____/________;
v) Horário de estágio: das ____:____ as ____:____ e das ____:____ as ____:____;
w) Carga Horária semanal: ________; 
d) Bolsa-Auxílio: R$__________, (a critério da Concedente, conforme Art. 12  
    da Lei 11.788 ). 
e) O  PLANO DE ATIVIDADES a ser desenvolvido pelo ESTAGIÁRIO, em caráter  subsidiário e complementar com o Convênio

Básico da Profissão ao qual o curso refere constitui-se de: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

 
         f) Coordenador(a) de Ensino do Curso: ______________________________________

CLÁUSULA 4ª – O Seguro de Acidentes Pessoais em favor do estagiário fica a cargo da UFMT, na vigência do presente Termo, pela APÓLICE
DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO Nº                           ,                                  , com vigência até   /   /      .

CLÁUSULA 5ª – Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

A COORDENAÇÃO DO CURSO:

g) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da aprendizagem, conforme proposta pedagógica do 
curso;

h) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades 
do estagiário;

i) Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
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j) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular;
k) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no início do seu período letivo;
l)    Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno.

CLÁUSULA 6ª - Cabe ao setor/UFMT CONCEDENTE:

ff) Oferecer ao ESTAGIÁRIO, instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 
profissional, cultural e compatíveis com o respectivo curso de formação;

gg) Nos períodos de avaliação acadêmica, informados previamente pelo ESTAGIÁRIO ou INSTITUIÇÃO DE ENSINO, reduzir a 
jornada de estágio para garantir o bom desempenho do estudante;

hh) Proporcionar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório individual de atividades, devidamente 
assinado pelo Supervisor de estágio, com vista obrigatória do estagiário;

ii) Por ocasião de desligamento do estagiário, entregar termo do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho;

jj) Em caso de Rescisão do presente termo, informar imediatamente à Instituição de Ensino para as devidas providências;
kk) Manter, à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio;
ll) Garantir que as atividades de estágio iniciarão somente após a celebração deste termo, devidamente assinado pelas partes envolvidas;
mm) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 

curso do estagiário, para orientá-lo e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades de estágio;
nn) Requerer, sempre que julgar necessário, documentos que comprovem a regularidade escolar, condição determinante para a realização 

do estágio.

CLÁUSULA 7ª - Cabe ao ESTAGIÁRIO:

u) Cumprir a programação estabelecida para seu ESTÁGIO;
v) Obedecer às normas internas da EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
w) Manter confidencial e não divulgar a quaisquer terceiros as Informações Confidenciais, sem a prévia autorização por escrito da 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE;
x) Apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pelas partes;
y) Atualizar dados cadastrais e escolares junto à CONCEDENTE;
z) Informar, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como o abandono, a transferência do curso, trancamento da matrícula e 

alterações cadastrais gerais;
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aa) Encaminhar, à INSTITUIÇÃO DE ENSINO e à EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE, uma via do presente termo assinado por 
todas as partes;

bb) Comprometer-se a preencher, relatório de atividades, com periodicidade mínima de seis meses ou quando solicitado.

CLÁUSULA 8ª – O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS.

E por  estarem de  inteiro  e  comum  acordo  com  as  condições  e  diretrizes  do  TERMO  DE  CONVÊNIO,  do  decorrente  TERMO  DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO e do PLANO DE ATIVIDADES as partes assinam em 3 (três) vias de igual teor.

________________________
________________________
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EMPRESA/INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE

(carimbo e assinatura)

________________________

INSTITUIÇÃO DE
ENSINO/Coordenação do Curso

(carimbo e assinatura)

________________________

ESTAGIÁRIO

________________________
REPRESENTANTE LEGAL

        (estudante menor)
   RG:

PROFESSOR ORIENTADOR DE
ESTÁGIO
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RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
ESTÁGIO CURRICULAR ...................... (Especificar se é obrigatório ou não obrigatório)

Da Empresa: __________________________________________________________________________________

Para: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Comunicamos que o estagiário (a) __________________________________________________________________________________ 

Matriculado  no  Curso  _______________________________,  teve  o  seu  TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  ESTÁGIO  assinado  em  ___/____/___

RESCINDIDO na data de _____/_____/_____, conforme motivo abaixo:

 Por iniciativa da Empresa (informar o motivo)
 Situação escolar irregular do estudante
 Por iniciativa do estudante
 Outros 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Atenciosamente,

_____________________________ Data: ______/______/_______
         Assinatura e carimbo
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Ciência do Estudante:

Assinatura

Data: ____/____/_____   

VISTO da Coordenação do Curso

____________________________________
(carimbo e assinatura)

Data: ____/____/_____
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APÊNDICE C – Regulamento das Atividades teórico-práticas

Art.  1º  –  As  Atividades  Teórico-Práticas  de  Aprofundamento  (ATPA),  de  que  trata  este  regulamento,  compõem o currículo  do  Curso  de

Graduação em Pedagogia Licenciatura/ICHS/CUR/UFMT, com um total de 200 (duzentas) horas de atividades extraclasse a serem cumpridas ao

longo do curso, de acordo com a Resolução CNP/CP, de 09 de junho de 2015 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e

Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica e as Diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia.

Art. 2º – As ATPA caracterizam-se como espaços de interação, análise e produção de conhecimentos sobre os diversos campos de atuação do

pedagogo, com objetivo de:

a. Enriquecimento curricular;

b. Flexibilização da formação do acadêmico;

c. Ampliação dos horizontes do conhecimento;

d. Favorecimento da tomada de decisão pelo acadêmico;

e. Formação para/na pesquisa;

f. Complementação da formação profissional do estudante, tanto no âmbito do conhecimento de diferentes áreas do saber, quanto no âmbito de

sua preparação ética, política e humanística.  

Art. 3º – As ATPA, que podem ser reconhecidas e comprovadas para efeitos de aproveitamento da carga-horária, são balizadas conforme as

categorias abaixo:

Categoria I – Atividades de iniciação à docência e pesquisa:

a) Participação em pesquisa(s) por meio de projetos ou programas institucionais;

b) Exercício de monitoria em disciplinas de graduação;
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c) Participação em grupos de estudos/pesquisa sob a orientação docente.

Categoria II – Congressos, seminários, conferências, cursos e outras atividades:

a) Participação em eventos científico-culturais e artísticos;

b) Participação em mini-cursos e oficinas;

c) Participação em concursos, exposições, mostras;

d) Participação em eventos culturais complementares à formação do professor.

e) Participação em disciplina(s) ofertada, por outros cursos, em Instituições de Ensino Superior.

Categoria III – Publicações:

a) Artigos publicados em revista com referência (Qualis, ISBN/ISSN)

b) Artigos publicados em revistas sem referência;

c) Artigo em jornal de circulação regional e nacional;

d) Monografia extracurricular;

e) Trabalho completo publicado em anais de eventos científicos;

f) Resumo de trabalho publicado em anais de eventos científicos;

g) Apresentação de trabalhos em eventos científicos (comunicação oral, pôster).

Categoria IV – Vivência profissional complementar:

a) Participação em consultorias na área da educação;

b) Participação em projetos sociais;

c) Representação em conselhos, comissões e colegiados institucionais, na área da Educação.

Categoria V – Atividades de extensão:

a) Participação em projetos, programas e/ou atividades de extensão, como ministrante, colaborador, monitor ou participante.
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Art. 4º – As atividades a serem averbadas para fins de ATPA não poderão ser de uma única categoria, devendo o aluno computar a carga horária

total do período letivo em, pelo menos, duas categorias diferentes.  

Art. 5º – Somente serão aceitas para computação as cargas horárias cumpridas em atividades afins com os objetivos do Curso e com o perfil

profissional definido pelo Projeto Político-Pedagógico.

Art.  6º  –  Não serão  consideradas  ATPA àquelas  já  computadas  no componente  curricular  Estágio Curricular  Supervisionado e em outras

disciplinas constantes do currículo do Curso de Graduação em Pedagogia. 

Art. 7º – Caberá ao Coordenador de Curso a responsabilidade pelo controle do cumprimento da carga horária pelos acadêmicos.

§1º – O Coordenador do Curso é o responsável pelo:

a) Controle e o acompanhamento das ATPA;

b) Contabilização da carga horária e o encaminhamento do processo para o Colegiado de Curso;

c) Divulgação, entre os estudantes, das possibilidades de realização e participação em eventos;

d) Divulgação, no final de cada ano letivo, da carga horária a ser completada até o final do Curso.

Art. 8º – A comprovação de cada atividade exigirá que:

a) O acadêmico protocole, até o último semestre do curso, processo único contendo comprovantes das atividades desenvolvidas e 

respectiva carga horária, bem como a assinatura do acadêmico, acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios e os originais 

para fins de conferência.

b) Após homologação pelo Colegiado de Curso de Graduação em Pedagogia, o processo será encaminhado para Setor de Registro Escolar

(SER), para fins de controle e registro no Histórico Escolar do estudante.
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 Art. 9º – O acadêmico que não cumprir a carga horária exigida das ATPA, mesmo que tenha obtido aprovação em todas as disciplinas regulares

de sua grade curricular, não terá direito ao Diploma de Graduação, até o cumprimento dessa exigência.

Art. 10º – Os acadêmicos que ingressarem no Curso de Graduação em Pedagogia, por meio de transferência, ficam sujeitos ao cumprimento da

carga horária das ATPA e ao que normatiza este regulamento, podendo fazer a solicitação do aproveitamento da carga horária já realizada, a ser

analisada pelo Colegiado de Curso.

Art. 11 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso de Graduação em Pedagogia.

Art. 12 – Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Aprovado na reunião do Colegiado de Curso realizada no dia 26 de abril de 2016.

Categoria I – Atividades de iniciação à docência e pesquisa em Educação

ou área afim

Horas

Participação  em  pesquisa(s)  por  meio  de  projetos  ou  programas

institucionais.

40

Exercício de monitoria em disciplinas de graduação. 30
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Participação em grupos de estudos/pesquisa sob a orientação docente. 30

Categoria II – Congressos, seminários, conferências, cursos e outras

atividades em Educação ou área afim

Horas

Participação em eventos científico-culturais e artísticos. 20

Participação em mini-cursos e oficinas. 20

Participação  em  concursos,  exposições,  mostras  literárias,  mostras  de

Estágio, e/ou outras de área educacional.

10

Participação em eventos culturais complementares à formação do professor. 20

Participação em disciplina(s) ofertada, por outros cursos, em Instituições de

Ensino Superior, desde que não incorporada ao Histórico Escolar.

20

Categoria III – Publicações em Educação ou área afim Horas

Artigos publicados em revista com referência (Qualis, ISBN/ISSN). 40

Artigos publicados em revistas sem referência. 20

Artigo em jornal de circulação regional e nacional. 10

Monografia extracurricular. 30

Trabalho completo publicado em anais de eventos científicos. 20

Resumo de trabalho publicado em anais de eventos científicos. 10

Apresentação  de  trabalhos  em  eventos  científicos  (comunicação  oral,

pôster).

10

Categoria IV – Vivência profissional complementarem Educação ou área

afim

Horas

Participação em consultorias na área da Educação. 30

Participação em projetos sociais. 30
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Representação em conselhos, comissões e colegiados institucionais, na área

da Educação.

20

Categoria V – Atividades de extensão  em Educação ou área afim Horas

Participação  em projetos,  programas  e/ou  atividades  de  extensão,  como

ministrante, colaborador, monitor ou participante.

40
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APÊNDICE D – Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso

CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES E DIRETRIZES

Art. 1º – O presente regulamento geral de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) disciplina o processo de elaboração, apresentação e avaliação

dos  trabalhos  de  conclusão  do  Curso  de  Graduação  em Pedagogia  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso,  Câmpus  Universitário  de

Rondonópolis.

Art. 2° – O TCC obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia e tem como objetivos:

a) Possibilitar  ao licenciando demonstrar  um grau de conhecimento compatível  com a habilitação adquirida,  aprofundamento temático,
conhecimento da bibliografia especializada, capacidade de interpretação, visão crítica e aptidões para fazer interlocução com outras áreas
afins. 

b) Permitir o uso de novas metodologias para acompanhamento e avaliação dos discentes e integralização do curso;
c) Estimular a formação de grupos de pesquisa na UFMT, Câmpus de Rondonópolis;
d) Organizar as produções dos discentes, frutos dos projetos desenvolvidos nas práticas educativas e nos Estágios Curriculares, a partir do

eixo articulador “Pesquisa Pedagógica e Prática Profissional”. 

Art. 3° – O TCC apresenta as seguintes características:

a) É  componente  curricular  obrigatório  para  o  curso,  constituindo-se  em  trabalho  acadêmico  técnico-científico,  com  abrangência
preferencialmente interdisciplinar. 

b) Apresenta-se como trabalho escrito, na modalidade monografia;
c) Constitui-se em estratégia de avaliação do licenciando para integralização do curso;
d) É de caráter individual e orientado por um docente da Instituição para cada licenciando;
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e) Pode ser elaborado como resultado das discussões e experiências do Estágio Curricular Supervisionado. 
Parágrafo Único: É requisito que o TCC seja inédito e desenvolvido no próprio Curso de Pedagogia.

CAPÍTULO II

DA EQUIPE DE ORIENTADORES E DOS ORIENTANDOS

Art. 4º – Os orientadores deverão ser preferencialmente do Departamento de Educação ou de outros Departamentos e/ou cursos do Câmpus

Universitário de Rondonópolis. 

§ 1º - Os temas orientados pela equipe de orientadores deverão ter articulação com os eixos norteadores do curso, no que diz respeito à docência,

à gestão, ao currículo e ao ensino na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos. Demais temas para além dos

já citados, podem ser associados, desde que estejam articulados com os projetos de pesquisa dos professores do Departamento de Educação, de

modo a incluir o graduando em grupos de pesquisa, na convivência com estudos e produções de professores. 

§ 2º - Serão orientadores do TCC os docentes do Departamento de Educação da UFMT/ICHS/CUR que possuam no mínimo o título de mestre,

bem como professores de outros Departamentos/cursos do Câmpus, com anuência da Coordenação do Curso, que submeterá ao Colegiado de

Curso para análise, desde que a temática de pesquisa seja relacionada à área da educação.

Art.  5º - O orientando do TCC será um discente regularmente matriculado no Curso de Graduação em Pedagogia.
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§ 1º - Cabe ao discente desenvolver as atividades atinentes à produção do Trabalho de Conclusão de Curso, integrar-se aos grupos de estudos

para a leitura e compreensão das normas e orientações que disciplinam sobre o trabalho científico, bem como, manter-se responsável e frequente

no atendimento agendado pelo professor para a discussão do projeto de pesquisa e elaboração da monografia.

§ 2º - Deverá o graduando desenvolver as atividades solicitadas pelo orientador, a partir dos encontros para a elaboração do TCC obedecendo ao

cronograma estipulado de comum acordo com seu orientador, comprometendo-se com a entrega do Projeto de Pesquisa e da Monografia nas

datas agendadas;

§  3º  -  O  registro  dos  encontros  será  efetivado  em  um relatório  de  acompanhamento  sucinto,  contendo  a  síntese  dos  temas  tratados,  os

encaminhamentos solicitados, os agendamentos e a frequência do orientando. Para fins de conclusão dessa etapa o registro dos encontros de

orientação deverá conter a assinatura do orientador. 

CAPÍTULO III

DA ORIENTAÇÃO

Art. 6° – O TCC somente terá validade se for desenvolvido sob orientação de um docente constituído como orientador do trabalho.

Parágrafo único: Poderá o orientador contar com um Assistente de Orientação, que esteja vinculado a UFMT. No caso, que esteja matriculado no

Mestrado de Educação/UFMT/CUR, visto que no Regimento de vivencias acadêmicas, daquele Programa, o mestrando poderá pontuar no item

Produção Técnica, em que se destaca: Participação de orientação de trabalho de conclusão de curso (TCC) de graduação.

Art. 7° – São atribuições do Professor-Orientador:

a) Ser corresponsável pelo TCC por ele orientado, devendo constar em todos os documentos o seu nome e titulação; 
b) Orientar os discentes na delimitação do tema do TCC e na elaboração do projeto;
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c) Orientar os discentes na formulação dos planos de atividades individuais que deverão ser submetidos à sua aprovação para 
acompanhamento e avaliação continuada;

d) Propor e fundamentar, quando necessário, durante o transcurso da orientação, a reestruturação do projeto do TCC;
e) Auxiliar na elaboração do cronograma de atividades necessárias para o desenvolvimento do trabalho
f)   Atestar e controlar a frequência de cada orientando às atividades de orientação do trabalho de curso, comunicando, por escrito, as 

faltas continuadas à Coordenação do Curso;
g) Participar de encontros, quando convocado pelo Coordenador do Curso para tratar de assuntos inerentes ao TCC; 
h) Indicar, mediante comunicado formal à Coordenação do Curso, o dia, a hora, o local e os equipamentos necessários para a avaliação 

do TCC;
i) Presidir os trabalhos de avaliação de TCC de seus orientandos;
j) Observar a ética na docência quando da orientação aos graduandos, a fim de que não causem constrangimentos e dano moral, 

evitando exacerbações indevidas.

Art. 8° – Um professor-orientador deverá orientar, no mínimo, 02 (dois) alunos do curso, acompanhando a elaboração do projeto de pesquisa,

bem como sua efetivação na produção da monografia.

Art. 9º – Poderá haver recusa de orientação, por parte do docente, quando ficar demonstrado a impossibilidade de realizar trabalho de orientação;

Parágrafo Único – No caso de recusa a que se refere este artigo, caberá ao Coordenador do Curso orientar e encaminhar o licenciando para a

escolha de outro orientador.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DE CURSO

Art. 10º – O Coordenador do Curso deverá encaminhar aos alunos do curso, a relação dos professores-orientadores.

227



Art. 11º – Compete, ainda, ao Coordenador de Curso:

a) Tomar as decisões administrativas e acadêmicas necessárias ao desenvolvimento do processo de TCC;
b) Designar os professores orientadores, para atuarem no processo de elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do Trabalho 

de Curso do ano seguinte;
c) Sugerir medidas que visem ao aprimoramento das atividades concernentes ao TCC;
d) Convocar e dirigir reuniões com os professores orientadores, com vistas à melhoria do processo de TCC;
e) Organizar o cronograma da apresentação de TCCs em cada período letivo, em comum acordo com os professores orientadores e os 

discentes;
f) Catalogar informações sobre os TCCs desenvolvidos ou em andamento no curso;
g) Fazer cumprir as normas relativas à elaboração e à apresentação do TCC e seus respectivos prazos;
h) Estimular a divulgação do TCC em eventos técnico-científicos e suas eventuais publicações.

CAPÍTULO V

DA GESTÃO ACADÊMICA

Seção I

Da Avaliação

Art. 12 – A avaliação do TCC, de caráter obrigatório, será continuada durante o desenvolvimento do trabalho, e final, por Banca Examinadora

especialmente constituída, que avaliará a produção do trabalho escrito e defesa final do trabalho.

Art. 13 – A avaliação é de caráter individual, de forma que o licenciando terá parecer, de acordo com seu desempenho pessoal durante todo o

desenvolvimento do TCC e na defesa final.

Art. 14 – A avaliação continuada se dará ao longo do desenvolvimento do trabalho, com base nos relatórios individuais elaborado pelo professor

orientador, frequência e cronograma de execução previamente definido no plano de atividades de cada orientando.
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Art. 15 – A defesa final do trabalho deverá ser realizada em forma de defesa oral formal e pública.

Art. 16 – A defesa do TCC será aberta ao público e constará da apresentação do trabalho final do orientando à banca, constituída pelo orientador

e dois professores com titulação mínima de mestre, e observará três etapas:

a) Na etapa inicial - quando o orientando expõe seu trabalho para a banca e para aqueles que se fizerem presentes. Na apresentação oral 
da defesa do TCC, o avaliado poderá dispor de, até, vinte minutos. 

b)  Na segunda etapa - será a arguição da banca, quando o orientando observa e anota atentamente às observações, sugestões e questões 
apresentadas sendo possível respondê-las ao final da etapa. Cada membro da banca deverá dispor de, no máximo, vinte minutos para 
fazer sua arguição e comentários.

c)  Na terceira etapa - quando a banca apresenta o resultado final da avaliação do TCC. 

Art.  17º -  Após a  arguição de todos os  membros  da banca,  o avaliado poderá dispor de mais  vinte  minutos para responder questões  não

esclarecidas. 

Art. 18º - A banca examinadora, por maioria, poderá sugerir reformulações ao trabalho apresentado, em qualquer fase do processo, e solicitar

adiamento do seu julgamento para após a reavaliação e análise do texto reformulado. 

Parágrafo único – A Banca Examinadora poderá sugerir um tempo máximo de até 30 dias letivos para a reformulação do trabalho escrito. 

Art. 19º - A avaliação final da banca examinadora deverá ser registrada em documentos próprios (ata e trabalho escrito), com a assinatura de

todos os seus membros.

Art. 20º-  A banca deverá decidir pela: Aprovação, Aprovação com reformulação ou   Reprovação. 

Art. 21º- A banca, durante o processo de defesa, deverá observar os seguintes itens:
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1) Com relação às normas técnicas da apresentação escrita:
a) Referencial bibliográfico 
b) Estrutura do trabalho 
c) Expressão escrita
d) Apresentação gráfica, formatação e normas metodológicas (citações, tabelas, etc.).

2) Com relação ao conteúdo:
a)  Fundamentação teórica;
b)  Integração entre a teoria e o tema pesquisado;
c)  Sequência lógica;
d)  Criatividade/inovação.

3) Quanto à defesa:
a) Objetividade/clareza
b) Domínio do conteúdo
c) Adequação dos recursos didáticos utilizados.

4)  Quanto à entrega do relatório de acompanhamento:
a) Frequência às datas agendadas;
b) Comprovação de cumprimento às atividades recomendadas;
c) Pontualidade na entrega dos estudos e leituras solicitadas;
d) Atendimento às exigências mantidas de comum acordo nas orientações.

Parágrafo Único – Recomenda-se que o texto final do TCC não ultrapasse o limite de cinquenta (50) páginas.

Art. 22 – A não apresentação do avaliado à Banca Examinadora, nas datas definidas para a defesa final do TCC, deverá ser justificada por

documento escrito,  assinado pelo Professor-orientador, com antecedência de 01 (uma) semana, ficando a critério da Coordenação de Curso

determinar outra data. 

Parágrafo Único – As ocorrências excepcionais (doenças graves, acidentes) que impossibilitem a presença do avaliado deverão ser comunicadas

imediatamente à Banca Examinadora. 
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Seção II

Da Banca Examinadora

Art. 23 – A Banca Examinadora será composta pelo Professor-orientador, 02 (dois) professores titulares e mais 01 (um) Professor suplente, da

UFMT/CUR, os quais deverão ser indicados, formalmente, pelo Professor-orientador do TCC, em comum acordo com o(s) orientando(s), com o

parecer do Colegiado de Curso. 

§  1º  -  Em caso  de  qualquer  impedimento  de  participação  de  qualquer  professor  titular  assumirá  o  professor  suplente,  o  qual  deverá  ser

comunicado com antecedência mínima de vinte e quatro horas. 

§ 2º - Eventualmente, e dependendo do tema do trabalho, poderá ser convidado para compor a Banca Examinadora 01 (um) Professor externo

com titulação mínima de mestre.

§ 3º - Em caso de impedimento do Professor-orientador, a Coordenação do Curso suspenderá os trabalhos e indicará nova data em comum acordo

com o discente e demais membros da banca.  

§ 4° - Cabe ao professor orientador a presidência da banca de defesa final, bem como, a elaboração da ata, em comum acordo com os demais 

membros avaliadores, contendo o parecer da Banca Examinadora.

§ 5° - Ao término da Defesa, o professor orientador deverá entregar ao Coordenador do Curso os documentos finais dos trabalhos para os 

trâmites necessários.

Art. 24 – Os membros das Bancas Examinadoras, a contar da data de suas designações, terão prazo de, no máximo, trinta dias para procederem à 

leitura e à análise dos trabalhos que irão julgar. 

CAPÍTULO VI
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DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DOS TRABALHOS DE CURSO

 Art. 25 – As atividades do Trabalho de Conclusão de Curso deverão ser realizadas de acordo com o calendário acadêmico, onde devem constar 

os seguintes períodos:

a) De defesa final dos TCCs;
b) De entrega da versão preliminar do Trabalho de Conclusão de Curso ao professor orientador, visando revisão e verificação para os

exames de defesa final: até 10 dias antes do período agendado para a Defesa; 
c) De definição das Bancas Examinadoras: até 30 dias antes do período para exames da defesa final;
d) De entrega da cópia do TCC para os membros da Banca Examinadora: no mínimo 30 dias antes da data da Defesa;
e) De entrega da versão definitiva do TCC, após banca examinadora, em arquivo digital, salvo no formato PDF, à Coordenação do 

Curso: até 05 dias após a defesa final. 
Parágrafo Único – A versão preliminar do TCC deverá ser entregue, em 04 (quatro) cópias impressas para a Banca Examinadora, para fins de

avaliação;

Art. 26 – Toda a documentação referente ao TCC só deverá ser entregue ao Coordenador de Curso após a anuência do professor-orientador. Essa

documentação deverá estar na versão digital e salva em um (1) CD Rom – não regravável – para fins de acervo no Departamento de Educação, o

qual ficará disponível para consultas. As cópias do trabalho final para o professor orientador e demais membros avaliadores, quando solicitadas,

deverão atender ao formato pedido por esses, podendo ser também em CD Rom, via Correio Eletrônico, ou ainda, no formato impresso. Os

custos dessas providências serão de responsabilidade do estudante.

§ 1° – O resultado final do TCC, somente será emitido e publicado após a entrega do CD contendo a versão definitiva, ao Coordenador de Curso,

para as providências cabíveis. 

§  2°  –  O  CD  ficará  sob  a  responsabilidade  da  Coordenação  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia  do  Câmpus  Universitário  de

Rondonópolis/UFMT, ou a quem for designado por essa, para fins de consulta e divulgação. 
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CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  27 –  Compete  ao  Colegiado  do  Curso  de  Graduação  em Pedagogia  da  Universidade  Federal  Mato  Grosso/Câmpus  Universitário  de

Rondonópolis resolver os casos omissos neste Regulamento Geral de Trabalho de Curso.

Art. 28 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso de Graduação em Pedagogia.

Art. 29 – O presente Regulamento Geral de TCC entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de Graduação em

Pedagogia, revogadas as disposições em contrário.

Aprovado na reunião do Colegiado de Curso realizada no dia 24 de abril de 2017
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APÊNDICE E – Regulamento da Prática como Componente Curricular

SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º.  Este  dispositivo  tem por  objetivo  regulamentar  as  Atividades  de  Prática  como  Componente  Curricular  do  Curso  de  Pedagogia,

licenciatura, do Câmpus de Rondonópolis. 

Art. 2º. As Atividades de Prática como Componente Curricular terão carga horária correspondente a 400 horas, a serem cumpridas ao longo do

curso.

Art. 3º. A carga horária correspondente à Prática como Componente Curricular integra os componentes curriculares do domínio específico Curso

de Pedagogia, licenciatura. As atividades a serem realizadas deverão ser previstas e especificadas no Plano de Ensino das disciplinas que venham

ofertar esse componente curricular. 

Art. 4º. As atividades atribuídas à Prática como Componente Curricular poderão ser objeto de avaliação no âmbito dos componentes curriculares

em que estão previstas. 

SEÇÃO II - DOS OBJETIVOS DAS ATIVIDADES DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

Art. 5º. As Atividades de Prática como Componente Curricular têm por objetivos:

 I – promover a articulação dos diferentes conhecimentos e práticas constitutivas da formação do futuro professor dos Anos Iniciais da Educação

Básica; 
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II – proporcionar a pesquisa, a observação e a reflexão da dinâmica educativa formal e não formal para que o acadêmico compreenda e possa

atuar em situações educacionais diversas e contextualizadas; 

III – envolver o futuro professor em atividades práticas referentes ao desenvolvimento da docência; 

IV – estimular os estudantes a produzir materiais didáticos e pedagógicos voltados ao ensino dos Anos Iniciais da Educação Básica. 

V – envolver os acadêmicos em atividades práticas que considerem a perspectiva interdisciplinar  (situações de estudos, projetos, viagem de

estudo, caso de ensino, etc.)

SEÇÃO III - DA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

Art.  6º.  Os docentes responsáveis  pelas  disciplinas que preveem atividades  de Prática  como Componente Curricular terão autonomia para

definirem nos seus Planos de Ensino as atividades que serão desenvolvidas ao longo da disciplina. 

Art.  7º.  Em consonância com os princípios político-pedagógicos  expressos no PPC do Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura,  da

UFMT/CUR, sugere-se:

I – Visitas técnicas locais, estaduais e interestaduais;

II  –  Observação  da prática  educativa;  registros  reflexivos  de  observações  realizadas,  podendo ser  incluída  a  resolução  de situações-

problema; 

III – Observação e reflexão sobre a prática educativa, prevendo utilização de tecnologias de informação; 

IV – Levantamento e análise de materiais e livros didáticos; 

V – Levantamento e análise de documentos relativos à organização do trabalho escolar; VI – Coleta e análise de narrativas orais e escritas

de profissionais da educação, estudantes e pais ou responsáveis pelos alunos da escola básica; 
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VII – Caso de Ensino descrito a partir de situações e dos desafios verificados no contexto escolar, relacionando questões de ensino e de

aprendizagem; projetos educativos;  projetos  didáticos;  articulação  entre  profissionais  e  diferentes  setores  da escola;  relação  família  e

escola; formação continuada de professores e de gestores da escola básica.

 Art.  8º. As propostas de atividades de Prática como Componente Curricular  previstas nos Planos de Ensino deverão ser encaminhadas ao

Colegiado de Curso para aprovação e/ou ajustes que se fizerem necessários.

Artigo 9º. As atividades de Prática como Componente Curricular poderão ser organizadas de forma transversal entre o conjunto de disciplinas de

cada semestre, no formato de seminários e outras modalidades de atividades compartilhadas, de acordo com as propostas dos professores. 

SEÇÃO IV - DO REGISTRO DAS ATIVIDADES DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

Art. 10º. A proposta da Prática como Componente Curricular será apresentada no Plano de Ensino do professor e o registro das atividades no

Diário de Classe da disciplina que venha a ofertar este componente curricular. 

SEÇÃO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11. Os casos omissos neste Regulamento das Atividades de Prática como Componente Curricular serão decididos pelo Colegiado de Curso

de Graduação em Pedagogia, licenciatura, da UFMT/CUR.
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Art.  12. Este Regulamento das Atividades de Prática como Componente Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia,  licenciatura,  da

UFMT/CUR poderá sofrer alterações, desde que propostas pelo NDE do Curso. 

Parágrafo Único: As alterações propostas pelo NDE deverão ser aprovadas pelo Colegiado do Curso. 

Art. 13. O presente Regulamento de Prática como Componente Curricular entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Colegiado do

Curso de Pedagogia, revogadas as disposições em contrário.

Aprovado na reunião do Colegiado de Curso realizada no dia 04 de junho de 2018
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APÊNDICE F – Orientações para Visitas Técnicas do Curso de Pedagogia UFMT/CUR

O Curso de Graduação  em Pedagogia,  licenciatura,  do ICHS/CUR/UFMT está  organizado por componentes  curriculares,  contemplando os

núcleos de conhecimento, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Licenciados em Pedagogia, Resolução

CNE n.1, de maio de 2016, e Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial e Continuada de Professores, nº 02 de 1º de julho de 2015.

Dentre os diferentes componentes curriculares contempla a aula de campo, no nosso caso na modalidade de Visita Técnica, regulamentada pela

Resolução CONSEPE Nº 117, de 02 de outubro de 2014.
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APÊNDICE G- Regulamento dos laboratórios: acesso e uso

1 Regulamento do Laboratório de Ensino – LABIN/ ICHS

1. FUNCIONAMENTO E CONTROLE DE ACESSO

1.1 Durante o período letivo, o horário de funcionamento do laboratório compreende os períodos das 7h às 22h30min, de segunda à sexta-

feira, e das 7h às 17h de sábado. O uso do laboratório é vedado aos domingos e feriados.

1.2 O laboratório  é  de  caráter  multidisciplinar  e  de  uso  coletivo  dos  Cursos  de  Letras-Inglês,  Letras-Português,  História,  Geografia  e

Pedagogia.

1.3 A reserva para uso exclusivo do laboratório dar-se-á conforme a necessidade da atividade pedagógica, disponibilidade de horário e desde

que não prejudique o uso de outrem, devendo haver autorização escrita do Supervisor do Laboratório.

1.3.1 O acesso será permitido exclusivamente para docentes e técnicos dos cursos de licenciaturas do ICHS/UFMT, e discentes supervisionados

por um professor.

1.3.2 O uso por docentes, discentes e técnicos que não sejam dos cursos de licenciatura do ICHS, ou de público externo, só será permitido

mediante  autorização  explícita  do  Supervisor  do  Laboratório.  Estes  usuários  não  poderão  utilizar  ou  permanecer  no  laboratório  sem

supervisão/acompanhamento do responsável pelo agendamento.

1.4  Os agendamentos das reservas deverão ocorrer com antecedência mínima de 24h, por meio do endereço eletrônico: labinichs@gmail.com

ou na secretaria do ICHS. 

1.4.1 A solicitação de agendamento será realizada em formulário próprio (anexo I), onde deverão ser informados: 

a) o tipo de atividade prevista;
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b) a quantidade de pessoas que estarão envolvidas e respectivos números de  SIAPE e RGA (público interno) e RG e CPF (público

externo);

c) a data  e o horário de utilização;

d) os equipamentos e materiais que serão manuseados.

1.5 O laboratório contará com um livro de registro de entrada e saída de pessoas, de preenchimento obrigatório. 

1.6 A chave do laboratório estará disponibilizada na Coordenação de Ensino dos Cursos de Licenciaturas do ICHS. 

2. DO USO

2.1 Os recursos disponibilizados nos laboratórios destinam-se exclusivamente às atividades acadêmicas  de ensino, pesquisa e extensão dos

Cursos de licenciaturas do ICHS, sendo vedados:

2.1.1 Efetuar qualquer tipo de alteração e/ou manutenção na configuração dos equipamentos do laboratório. Quando for necessário, solicitar ao

Supervisor que acione a unidade STI.

2.1.2 Desenvolver e/ou disseminar códigos maliciosos (vírus, trojan, etc.) nos equipamentos.

2.1.3 Praticar intrusão de qualquer espécie, tal como quebrar privacidade, utilizar conta alheia, tentar quebrar sigilo e/ou senha, obter senhas de

outros usuários, causar prejuízo de operação do sistema em detrimento dos demais usuários, utilizar programas para burlar o sistema, bloquear as

ferramentas de auditoria automática e/ou outras ações semelhantes, exceto quando fizer parte de uma estratégia pedagógica estabelecida pelo

professor.

2.1.4 Terminantemente proibido o acesso a sites pornográficos e afins.

2.2 O acesso à internet destina-se às atividades de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos professores.

2.3 A utilização de jogos e redes sociais precisa estar ligada a alguma proposta pedagógica estabelecida pelo professor.
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2.4 Não é permitida a entrada e consumo de qualquer alimento ou bebida nas mesas dos computadores e nas mesas de trabalho/reunião, bem

como não será permitida realização de coffee break ou confraternização.

2.5 Não é permitido fumar dentro do laboratório.

2.6 Não é permitido mudar os equipamentos de lugar, desconectar os cabos, ou realizar modificações na ordem/disposição do laboratório, sem

devida autorização do Supervisor ou apoio técnico institucional.

2.7 Os usuários deverão observar rigorosamente o início e o término do horário de funcionamento, deixando os móveis e equipamentos em

ordem.

2.8  As informações só poderão ser armazenadas nos dispositivos durante o período de uso, devendo ser salvas em dispositivos móveis. Não será

permitida a criação de pastas individuais e/ou salvar arquivos na área de trabalho. Eles poderão ser apagados da máquina nas atividades de

manutenção sem aviso prévio. 

3. PUNIÇÕES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO 

3.1 A não observância destas normas poderá gerar processo disciplinar. Em primeira instância, aplicar-se-ão os seguintes critérios: 

a) 1º critério: advertência por escrito;

b)  2º critério: suspensão do uso do laboratório por 15 (quinze) dias; 

c) 3º critério: suspensão do uso do laboratório por 45 (quarentena e cinco) dias; 

d) 4º critério: suspensão do uso do laboratório por 1 (um) período/semestre letivo.

3.2 Deverá ser encaminhado um ofício por e-mail ao Supervisor, registrando quaisquer tipos de problemas relativos ao uso do laboratório. Como

previsão de ocorrências, citam-se:  

a) quebra ou mau uso de equipamento e/ou material; 
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b) ausência ou subtração de equipamento e/ou material; 

c) retirada ou uso indevido ou danoso do laboratório, dos equipamentos e materiais; 

d) repassar as chaves para pessoas não autorizadas; 

e) tirar cópia das chaves; 

f) não preencher o Livro de Registro de uso do laboratório.

3.2.1 As ocorrências  serão analisadas  e  serão tomadas providências  cabíveis nas medidas das legislações  institucionais,  bem como civis e

criminais, caso seja necessário. 

3.2 Não será permitida a retirada de equipamentos do laboratório, sem prévia solicitação de uso ao Supervisor. Ressalta-se que essa retirada

poderá ser negada pelo Supervisor. 

3.3 O responsável pela reserva de uso e demais usuários deverão comunicar essas ocorrências ao supervisor, o qual informará à direção do

ICHS os acontecimentos para que sejam tomadas as devidas providências.

Aprovado em reunião ICHS em 2016.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS – CUR

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS
LABORATÓRIO INTEGRADO DE PRÁTICAS DE ENSINO – LABIN

SOLICITAÇÃO DE USO DO LABIN-ICHS

Data da solicitação: ____/____/____   

Curso: ________________________________________________________________

Data: ______/______/_______Dia da semana: _______________________________

Horário: ________________________ às ___________________________________

Atividade: ___________________________________________________________

Quantidade de usuários: _______________________________________________

Equipamentos: _______________________________________________________

Responsável

Nome: ______________________________________________________________

SIAPE ou CPF: _______________________________________________________
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Autorizo as seguintes pessoas para fazerem uso do laboratório:

(Pode-se anexar uma lista, contendo nome de todos os usuários. A assinatura do responsável também é obrigatória ao final da lista).

Nome: ________________________________________________________________

SIAPE/RGA ou RG/CPF: ________________________________________________

_________________________

Assinatura do Responsável

2 Regulamento do Laboratório Especial de Ludicidade – BRINQUEDOTECA profa. Dra. Soraiha Miranda de Lima

1 APRESENTAÇÃO

O Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca Profª Drª Soraiha Miranda de Lima funciona como um programa de extensão no Câmpus

de  Rondonópolis  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  (UFMT),  desde  2008 e  está  sob  responsabilidade  do  Curso de  graduação  em

Pedagogia,  licenciatura, do Câmpus. Tem como principal objetivo proporcionar às crianças, na faixa etária de 4 a 6 anos,  matriculadas em

escolas de Educação Infantil  da  rede  pública  municipal  de Rondonópolis,  bem como aos professores  que  as  acompanham,  um espaço de

244



produção e pesquisa da cultura infantil  e da realização de práticas educativas mediadas pelo brincar.  É uma iniciativa que está diretamente

vinculada à implementação de uma política pública voltada para a infância e para um direito inalienável da criança, que é o direito de brincar e o

de ter acesso a espaços para o exercício desse direito, bem como à expressão artística. Nesse contexto, a formação continuada de professores

supõe a mesma atenção. Em suma, a Brinquedoteca, ao se definir como espaço voltado para a produção cultural da infância, visa implementar

ações destinadas à afirmação da criança como agente das experiências que marcam seu tempo de vida e como cidadã. Além disso, por incluir os

professores das crianças como participantes, busca também propiciar espaços e momentos para a reflexão das práticas pedagógicas, do processo

educativo mediado pelo brincar e das relações estabelecidas nesse processo.

2 OPERACIONALIZAÇÃO

O Laboratório visa atender crianças que estejam na faixa etária de 4 a 6 anos, abrangendo o grupo correspondente à pré-escola da Educação

Infantil de todo o município de Rondonópolis.

Por se tratar de um programa de extensão universitária, o Laboratório Especial  de Ludicidade/Brinquedoteca pode agregar um conjunto de

projetos, que contam com a participação de professores e estudantes de diferentes cursos do Câmpus e se caracterizam como ações a serem

desenvolvidas  junto  às  crianças  e  seus  professores.  Dentre  essas  ações,  prevê-se  a  realização  de  oficinas  e  cursos  de  extensão  a  serem

organizados em âmbito institucional sob a forma de projetos de extensão a serem propostos pelos professores interessados, juntamente com seus

alunos.

Podem acontecer, também, encontros de formação para oferecer aos professores da Educação Infantil, licenciandos e pós-graduandos, momentos

de discussão sobre o brincar, a organização de espaços lúdicos, a construção de brinquedos e situações de intervenção pedagógica.

3 ATENDIMENTO SOCIAL
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O atendimento de crianças depende de agendamento, que deve ser feito com antecedência pelas escolas interessadas, junto à Coordenação do

Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca.  A visitação acontece uma vez por semana, por escola, com planejamento específico das

atividades que podem envolver momentos de integração social (dinâmicas), brincar livre, música e dança, hora do conto, faz-de-conta, fantoches,

jogos e brincadeiras dirigidas, projetos didáticos, etc. 

4 LABORATÓRIO DO CURSO DE PEDAGOGIA

Os alunos e os professores têm no Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca a oportunidade de trabalhar na prática vários conceitos,

pesquisas,  projetos e atividades que envolvem não só a área do conhecimento voltada para o brincar,  como poderão contemplar as demais

disciplinas  do  curso,  como,  por  exemplo,  matemática,  alfabetização,  ciências,  artes,  entre  outras.  A brinquedoteca  é  um núcleo  de  apoio

pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia, no qual os alunos podem pensar, discutir, analisar, e investigar o valor do brinquedo e das

brincadeiras no desenvolvimento da criança. O Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca tem como objetivos:

 Oferecer às crianças um ambiente lúdico diversificado, de modo a permitir que elas construam valores, conhecimentos e modos de se 

relacionar com o outro, mediados pelo brincar, produzindo culturas lúdicas específicas e formas de redimensionar suas próprias histórias 

e experiências de vida;

 Fazer da Brinquedoteca um espaço comprometido com práticas educativas inclusivas, de modo a permitir que crianças e professores com 

diferentes histórias de vida, etnias, credos, gênero, orientações sexuais, idades e com necessidades especiais possam conviver e interagir, 

construindo experiências inclusivas e de aceitação das alteridades, de modo que estas sejam constantemente objetos de reflexão no 

interior dos diferentes grupos;

 Oferecer aos estudantes de Pedagogia e Psicologia subsídios teórico-práticos para atuar junto a crianças e em instituições, educativas ou

de outra natureza, de forma interdisciplinar e ética, compreendendo e trabalhando com os processos subjetivos em suas múltiplas relações

com os aspectos institucionais, educacionais, culturais, sociais e políticos;
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 Proporcionar instâncias de formação de professores, no que diz respeito à reflexão sobre fenômenos que atravessam a infância e o brincar

no mundo contemporâneo e suas implicações na prática educativa;

 Intervir  junto  aos  professores,  no  sentido  de  refletir  sobre  o  que  é  vivido  na  Brinquedoteca,  as  suas  repercussões  na  escola  e  as

implicações das relações e da cultura institucional nos modos como crianças e professores se posicionam nesse contexto;

 Constituir-se num local para visitas orientadas de profissionais da educação de escolas da rede municipal com a finalidade de refletir e

sensibilizar-se sobre o direito ao brincar de crianças pequenas.

4.1 Dos recursos humanos

Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca contará com:

 Um docente do Curso de Pedagogia responsável pela coordenação do espaço;

 Um docente do Curso de Pedagogia responsável pela vice-coordenação do espaço;

 Monitores ou extencionistas-discentes do curso de Pedagogia ou Psicologia que realizam o papel de brinquedistas do espaço.

4.2 Das regras do Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca 

O ambiente do Laboratório Especial de Ludicidade/Brinquedoteca está organizado em forma de cantos com diferentes possibilidades e se oferece

ao brincar da criança que pode explorá-los livremente. Respeita-se o movimento de ir e vir de um canto para outro; respeita-se a mistura de

elementos de um canto para outro, pois sabe-se que a criança para brincar faz esse trânsito. Por outro lado, pressupõe a permanência atenta e

cuidadosa de adultos – estudantes e/ou professores dos cursos de Pedagogia e Psicologia – como monitores, extensionistas ou mediadores dos

processos que envolvem o brincar. A presença do adulto se dá na forma de observação das ações além de uma escuta sensível e atitude de

disponibilidade para atender as crianças no que elas precisam ou solicitam. O adulto pode, também, fazer propostas de brincadeiras e atividades

artísticas as mais variadas.
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A organização de todo o ambiente do Laboratório  Especial  de Ludicidade/Brinquedoteca fica sob responsabilidade da Coordenação,  Vice-

coordenação e estudantes (monitores, extensionistas, volutários). Pressupõe arrumação, limpeza e manutenção dos brinquedos. Para esse trabalho

devem contribuir os estudantes do curso de Pedagogia, como parte do trabalho prático das diferentes disciplinas. 

Aprovado em reunião do Colegiado de Curso de Pedagogia em 26 de abril de 2016 e em reunião de Colegiado de Departamento em 27 de abril

de 2016.
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3 Regimento do Núcleo de Pesquisa em Educação – NUPED

CAPITULO I 

DA FINALIDADE

Art. 1º – O Núcleo de Pesquisa em Educação – NUPED – do Departamento de Educação ICHS/UFMT/CUR funciona, ao mesmo tempo, como

centro de pesquisa e centro de documentação e tem por finalidade o desenvolvimento de Programas e Projetos de Pesquisa em Educação e a

constituição de um acervo de memória da História da Educação local e regional.

Art. 2º - Como centro de pesquisa aglutina professores e alunos interessados em implementar e desenvolver projetos investigativos voltados

para as  áreas  prioritárias  do Departamento  de  Educação,  a  saber:  Ensino,  Movimentos  Sociais,  Políticas  Públicas,  Representação  Social  e

Fundamentos da Educação.

Art. 3º - Como centro de documentação enfatiza a História da Educação, em geral, e a História da Educação de Mato Grosso, em especial.

CAPITULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 4º - Com caráter de centro de pesquisa, o NUPED tem como objetivos:
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a. Fomentar a pesquisa em educação; 

b. Desenvolver investigações individuais e coletivas sobre temas diversos do campo educacional; 

c. Promover aproximação com o mestrado em educação do Câmpus Universitário de Rondonópolis, visando à articulação dos dois órgãos 

e às mútuas contribuições; 

d. Desenvolver pesquisas e estudos comparados (articulando-se a outros grupos de pesquisa de outros estados brasileiros e/ou de outros 

países, quando possível); 

e. Articular ensino e pesquisa na formação do pedagogo, envolvendo os alunos em projetos de iniciação científica. 

f. Produzir trabalhos científicos e divulgá-los em diferentes fóruns de educação;

g. Promover debates e seminários específicos; 

h. Acompanhar as discussões da ANPED (Associação Nacional de Pesquisadores em Educação); da SBPC (Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência); dos encontros de iniciação científica; 

Art. 5º - Como centro de documentação, são objetivos do NUPED:

a. Resgatar a memória da História da Educação local e regional, por meio do levantamento, aquisição e tratamento de fontes para o estudo 

das práticas escolares de letramento; 

b. Disponibilizar um acervo documental (fontes impressas, manuscritas, iconográficas e outros meios eletrônicos) para pesquisadores em 

História da Educação, professores, alunos e comunidade em geral; 

c. Constituir um acervo de dissertações e teses produzidas no campo da História de Educação em Mato Grosso; 

d. Organizar um acervo de manuais escolares; 

e. Recolher e organizar materiais doados por pessoas, grupos ou instituições de ensino; 

f. Promover exposições periódicas sobre História da Educação; 

g. Manter intercâmbio com o NEAD, visando o fortalecimento de um sistema de trocas de conhecimentos, materiais e informações. 
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CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 6º - O NUPED está ligado ao Departamento de Educação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS/UFMT/CUR.

Art. 7º - A composição do NUPED será feita por um grupo multidisciplinar, envolvendo o maior número possível de docentes e alunos. 

Art. 8º - O NUPED deverá ser coordenado por um docente ligado ao Departamento de Educação, preferencialmente com título de Doutor. 

Art. 9º - Os docentes ligados ao NUPED deverão ter disponibilidade de, pelo menos, 10 horas semanais para o desenvolvimento do trabalho de

pesquisa. 

Art. 11º - O NUPED é um espaço de pesquisa, extensão e ensino, acompanhando e orientando alunos bolsistas dos Programas PIBIC, PIBID e

projetos oferecidos pelo curso.

Art. 12º - Os bolsistas ligados ao NUPED deverão ter disponibilidade de, pelo menos, 20 horas semanais para o desenvolvimento do trabalho de

pesquisa. 

Art. 13 - O NUPED poderá celebrar convênios com outras Universidades e/ou Instituições de pesquisa, públicas ou particulares, com vistas ao

intercâmbio de conhecimentos e/ou prestação de serviço. 
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CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 14 - Compete ao NUPED:

1. Estruturar grupos emergentes de pesquisa em educação; 

2. Cumprir as determinações da LDB no que tange à articulação entre ensino e pesquisa; 

3. Envolver os alunos do Curso de Pedagogia na prática de pesquisa como elemento complementar em sua formação; 

4. Levantar, coletar e organizar materiais, fontes e dados da história da educação do estado de Mato Grosso e/ou do Brasil; 

5. Estudar os impactos da política de formação de professores, da UFMT, na região sul-matogrossense; 

6. Produzir conhecimentos sistemáticos que alimentem o Departamento de Educação em sua função de formar profissionais da educação; 

7. Divulgar os conhecimentos produzidos em suas pesquisas, por meios impressos (revistas especializadas, anais de congressos,  livros) e/ou

eletrônicos, bem como pela participação e/ou organização de Seminários e outros eventos educacionais; 

8. Consolidar grupos de pesquisa, envolvendo professores e alunos.

Art. 15 – Ao docente do Departamento de Educação responsável pela Coordenação 

do NUPED cabe: 

1. Organizar programas e atividades do Núcleo; 

2. Realizar convênios e parcerias com outras Instituições que se interessem pelas questões da pesquisa educacional; 

3. Promover reuniões periódicas de avaliação das atividades com todos os membros responsáveis pelo Núcleo; 

4. Divulgar as atividades e os conhecimentos produzidos no Núcleo. 
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CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

O funcionamento do NUPED é disciplinado pelo presente Regimento, que estabelece ainda: 

Art. 16 – Fica sob a responsabilidade do Colegiado do Departamento de Educação e da Coordenação do NUPED dirimir dúvidas ou questões não

contempladas neste Regimento. 

Parágrafo Único: Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Universitário da UFMT.

Aprovado na reunião do Colegiado de Curso realizada no dia 24 de abril de 2016.
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APÊNDICE H –  Ações de acessibilidade e inclusão na UFMT

O aumento crescente de pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE) aponta para a urgência de se estabelecerem políticas

públicas que atendam aos graduandos e servidores (docentes e técnicos). Em 2018, a UFMT realizou em Cuiabá a primeira edição do Fórum de

Acessibilidade e Inclusão, com o objetivo de discutir temas como acessibilidade e inclusão com toda a comunidade acadêmica e,  ao final,

contribuir para a criação de políticas institucionais voltadas a pessoas com deficiência (PCDs) (UFMT, 2018). Esse Fórum foi organizado pela

Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH) e Gerência de Capacitação e Qualificação (GCQ), ambas vinculadas à Secretaria de Gestão

de Pessoas (SGP). Este evento também foi realizado a partir de uma iniciativa dos servidores PCDs da Universidade.

Além  do  rico  debate  e  troca  de  experiência  feita  especificamente  com  convidados  de  outras  universidades,  dentre  os
encaminhamentos do Fórum está a constituição de uma comissão composta por servidores e estudantes, para análise, planejamento e
criação de um Núcleo de acessibilidade e inclusão, que será responsável por intermediar o diálogo entre as unidades acadêmicas e
administrativas junto a Reitoria, a fim de viabilizar soluções e/ou adequações necessárias para promover a acessibilidade e inclusão
no âmbito da UFMT (UFMT, 2018, p.11). 

O Núcleo, estará vinculado à Reitoria e terá o papel de catalisador das ações, sendo formado por profissionais responsáveis por articular

as ações das diferentes instâncias administrativas e de gestão acadêmico-pedagógicas, buscando “integrar e articular as atividades da instituição

como os projetos de pesquisa, estudo, intercâmbio, cooperação técnico-científica e extensão, tendo um caráter multidisciplinar para a inclusão

educacional e social das pessoas com deficiência e de discentes de ações afirmativas” (UFMT, 2018, p.11-12).

Assim, esse evento visou  à conscientização e sensibilização da comunidade acadêmica (servidores e alunos) sobre a importância de se

considerarem tais sujeitos em suas potencialidades, emoções e que não podem ser definidos pelas limitações. A UFMT, nesta perspectiva, tem

buscado desenvolver  ações  e  reflexões  que possam fundamentar  a  implementação  de  uma  política institucional  de  educação  e  assistência

acessível e inclusiva para sua comunidade acadêmica.
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É importante destacar que o referencial de acessibilidade na Educação Superior (BRASIL, 2013, p.13) enfatiza que professores e gestores

institucionais  precisam imprimir  um “investimento  sistemático  e  contínuo nos  processos  formativos.  Esses  deverão  contemplar  não  só  os

conhecimentos técnicos acerca da educação especial e inclusiva, mas o compromisso político e ético com a educação como direito de todos”. 

A Resolução do CONSEPE n.o 131, de 30 de outubro de 2017, dispõe sobre a adequação do Programa de Ação Afirmativa na UFMT  à

Lei nº 13.409/2016. O seu artigo 1º. prevê “Adequar o Programa de Ação Afirmativa na Universidade Federal de Mato Grosso que institui o

sistema de reserva de vagas para discentes de escola pública e discentes autodeclarados pretos, pardos e indígenas, também oriundos da escola

pública, à nova Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que institui o sistema de reserva de vagas, em cada concurso seletivo para ingresso

nos cursos  de graduação,  por  curso  e  turno,  por  autodeclarados  pretos,  pardos e  indígenas  e  por  pessoas  com deficiência,  nos  termos da

legislação”.

Para esse fim, no Artigo 2º., a Universidade Federal de Mato Grosso dispõe reservar “para o Sistema de Cotas no mínimo 50% (cinquenta

por cento)  das  vagas  em seus processos  seletivos de ingresso para candidatos  que tenham cursado  o Ensino Médio,  ou seus equivalentes,

integralmente em Escola Pública, sendo que havendo fração na divisão das vagas reservadas, estas serão arredondadas para o número inteiro

imediatamente superior”.

Além da referida resolução, a UFMT oferta Projetos e Ações que visam atender aos acadêmicos em suas necessidades, são eles:

PNAES

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na

Educação Superior pública federal.

 PEC-G

O Programa de Estudantes Convênio de Graduação é uma atividade de cooperação, cujo objetivo é a formação de recursos humanos, a

fim de possibilitar aos cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais ou culturais realizarem

estudos universitários no país, em nível de graduação, nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras participantes do PEC-G.

 PROIND
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O Programa  de Inclusão Indígena  “Guerreiros  da Caneta”  – PROIND é um programa de  ação  afirmativa  que  tem a  finalidade  de

promover o acesso dos estudantes indígenas das diferentes etnias do Estado de Mato Grosso aos cursos de graduação da Universidade Federal de

Mato Grosso.

Programa de Apoio à Inclusão

O Programa de Apoio à  Inclusão  no âmbito  da UFMT compreende  a implementação  e desenvolvimento de  atividades  de  gestão e

acompanhamento das Ações Afirmativas na política educacional na Universidade Federal de Mato Grosso.

Programa Incluir

A UFMT está desenvolvendo ações para a implementação do Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) que propõe

garantir o acesso pleno de pessoas com deficiência às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).

Bolsa de Apoio à Inclusão

Programa que destina bolsa a estudantes de graduação da UFMT que se propõem a auxiliar, individualmente ou em grupo, aqueles que

necessitam de auxílio  para  melhorar  e/ou potencializar  o  seu desempenho acadêmico e  o  processo  de inclusão,  especialmente  deficientes,

indígenas, quilombolas, ingressos por ações afirmativas.

Ações em Psicologia Educacional para o Desenvolvimento de Habilidades Acadêmicas Básicas

Este projeto,  em fase inicial de implantação,  tem como objetivo favorecer  a permanência  e  o desempenho acadêmico  por meio do

desenvolvimento de habilidades acadêmicas básicas.

Vale ressaltar que, na UFMT/CUR, atendendo aos termos da adaptabilidade para deficientes físicos, rampas de acesso foram construídas

no anfiteatro e blocos de salas de aula e alguns banheiros foram adaptados. 

Para inclusão dos deficientes auditivos, a disciplina de Libras tem sido ofertada obrigatoriamente aos cursos de graduação.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

AÇÕES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Introdução

A legislação brasileira referente à inclusão escolar de pessoas com deficiência é considerada, por muitos autores e pesquisadores da área,
uma  referência  para  qualquer  país  do  mundo.  No entanto,  o  direito  previsto  em lei,  decreto,  política  ou  diretriz  não  garante  a  inclusão,
permanência e sucesso dessas pessoas no ambiente acadêmico. 
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A Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT, comprometida com a construção e consolidação de uma Universidade como espaço
inclusivo e de qualidade, que reconhece e valoriza as diversidades e as diferenças sociais, culturais, físicas e emocionais, busca compreender e
atender às necessidades educacionais de seus servidores e discentes.  A UFMT entende a educação como um direito de todos, constituindo ainda
um processo de inclusão educacional  numa perspectiva coletiva da comunidade acadêmica e reafirma a necessidade da construção de uma
Universidade inclusiva que contenha em seu âmbito políticas, propostas e ações efetivas de inclusão e acessibilidade. 

As universidades, enquanto instituição de ensino, busca estar em constante transformação, desenvolvendo, ampliando e adaptando suas
ações para que se possa compreender que para além da deficiência é preciso considerar que somos todos diferentes.

Assim, a busca pela constituição e efetivação de ações que possibilite o desenvolvimento de uma efetiva política institucional de inclusão
e acessibilidade, tem implicado em reformar maneiras e modos de ver e agir, seja na gestão administrativa, na gestão de projetos acadêmicos e
pedagógicos da Universidade, fundamentando-se na importância da atenção e respeito às diversidades, às diferenças e no direito de todos à
educação e à Universidade como espaço garantidor de direitos.

Desse modo, a UFMT tem desenvolvido ações e reflexões a fim de fundamentar a implementação de uma política institucional  de
educação e assistência acessível e inclusiva para sua comunidade acadêmica (servidores e alunos). 

MARCO REGULATÓRIO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NO BRASIL

Produzimos nas últimas décadas avanços no processo de democratização da sociedade brasileira, com importante papel dos movimentos
sociais,  em especial  os  de direitos  humanos,  que colocaram na agenda pública do país a  construção de espaços  e  políticas  sociais  menos
excludentes e de convívio com as diversidades. 
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Na realidade, no mundo todo, o convívios com as heterogeneidades humanas passou  inclusive, a significar um estágio importante na
evolução da sociabilidade humana, ainda que numa sociedade ainda marcada por desigualdades severas.  O fato é que um país passa a ser
avaliado em razão de sua capacidade de convivência e tolerância com o diferente. E não apenas isto, passa a ser critério fundamental de seu
estágio evolutivo o que um país desenvolve para garantir a convivência humana centrada no respeito e tolerância ao diferente. 

No caso brasileiro, vivendo a contramarcha das políticas neoliberalizantes dos anos de 1980/1990, colaboram muito para a formação de
uma agenda mais progressista e  reivindicatória  os movimentos específicos  de luta por direitos humanos,  a exemplo dos negros,  indígenas,
população LGBT, feministas, entre outros, marcados por uma trajetória histórica de discriminação e estigmatização nas relações sociais, porque
também atravessada pela questão da origem de classe. 

Assim, numa sociedade complexificada pelas desigualdades sociais, as políticas de inclusão expressam as demandas por ações capazes de
inserir  na  vida  social,  política,  econômica,  uma  pluralidade  de  sujeitos  até  então  à  margem dos  direitos,  marcados  por  classificações  e
hierarquizações por causa da suas diferenças. 

Coloca-se no contexto desse processo todo o marco regulatório que passa a compor a agenda das políticas sociais brasileiras, um país que
começa a se comprometer com os direitos sociais e humanos a partir da Constituição de 1988, ainda que marcado por intensas contradições
históricas.

Deve-se considerar que na Educação, particularmente no Ensino Superior, os anos de 1990 marcam um período de reformas e mudanças
no sistema educacional.  

Os anos 2000 inauguram as políticas de inclusão, particularmente a política de cotas que passa a ser implementada nacionalmente,
embora algumas Universidades já experimentassem políticas de ações afirmativas.  Mas a Lei nº 12.711/2012 que obrigou as universidades,
institutos e centros federais a reservarem para candidatos cotistas metade das vagas oferecidas anualmente em seus processos seletivos é marco
fundamental para ampliação do acesso e democratização das Universidades. 

No que se refere especificamente à acessibilidade, componente das políticas de inclusão no âmbito educacional, as diretrizes político-
normativas brasileiras apenas ganham força com os movimentos internacionais, como a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada
em Jomtien, Tailândia (1990) e em Salamanca, Espanha (1994), a Conferência Mundial sobre Educação Superior, realizada em 1998 em Paris, a
Declaração de Guatemala (2001) que promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as
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Pessoas Portadoras de Deficiência, são referências que passam a orientar a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais em
todos os níveis de ensino.

A educação inclusiva recebe na atual Lei de Diretrizes de Base da Educação (LDBEN/Lei nº 9.394/1996) um capítulo para a educação
especial, definindo-a como modalidade de educação escolar a ser oferecida preferencialmente na rede de ensino regular, assegurando a oferta de
currículos, métodos e recursos educativos específicos, assim como professores com formação especializada.

O Decreto nº 5.296/2004 estabeleceu normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida e impulsionou o MEC/ Secretaria Nacional de Educação Especial dando origem ao Programa Incluir no ensino superior, estratégia para
garantir a acessibilidade universal aos espaços públicos, à instrução e ao conhecimento nesse nível de ensino. 

O MEC/Sesu disciplinou pela primeira vez a educação especial no ensino superior em 2008, por meio da Política Nacional de Educação
Especial  na Perspectiva  da Educação Inclusiva,  estabelecendo sua  efetivação  por meio de por  meio de ações  de promoção do acesso,  da
permanência e da participação discente  (Brasil, 2008, p. 16). 

Planejamento e a organização de recursos e de serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas
de  informação  e  nos  materiais  pedagógicos,  eram  ações  previstas  para  ser  disponibilizados  tanto  nos  processos  seletivos  como  no
desenvolvimento de todas as atividades de ensino e de extensão. 

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2016), também chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, é representativa do processo de
luta pela cidadania desse segmento social, expresso na ampliação do conceito de pessoa com deficiência, como previsto no Artigo 2º:  “[...]
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições  com as demais pessoas”. Uma perspectiva conceitual
onde a deficiência deixa de ser atributo dos sujeitos, mas decorrente da ausência de acessibilidade que o Estado e a sociedade oferecem. 

Tal  lei  é  imperativa  quanto  ao  papel  das  Universidades  brasileiras  em  assegurar  aos  estudantes  com  deficiência  o  atendimento
educacional especializado nesse nível de ensino. Na UFMT sua aplicabilidade do ponto de vista da inserção no processo seletivo se efetivará em
2018.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NA UFMT
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A UFMT partilha do pressuposto de que em ambientes educacionais inclusão e acessibilidade devem ser objetos de política e programas
de trabalho organizados com a finalidade de contribuir com a redução da desigualdade. A Universidade deve ser espaço institucional  que
proporcione ambiente e ambiência de aprendizagem seguros, includentes, com infraestrutura, sistemas e equipamentos adequados, e relações
pedagógicas sensíveis às diferenças, tornando-a verdadeiramente democrática, portanto na contramão dos processos sociais excludentes e da
privatização do conhecimento.

Atender a demanda educacional inclusiva brasileira no ensino superior é um sério desafio que as Universidades enfrentam em âmbito
nacional,  tendo que cumprir a inserção. Sabe-se, contudo, que não basta  apenas inserir  esse público e continuar desenvolvendo as práticas
docentes olhando unicamente à generalidade. No momento em que se afirma que a educação é um direito de todos, é importante entender que ela
está intrínseca à aceitação das diferenças e na valorização do indivíduo, autônoma dos fatores físicos e psíquicos. Com esse pressuposto o termo
inclusão, contempla uma perspectiva em que todos tenham os mesmos direitos e deveres, de forma que se construa um universo que favoreça o
crescimento, valorizando as diferenças e o potencial de todos.

É com essa perspectiva  ampla  que a Universidade  Federal  de Mato Grosso,  vem desenvolvendo uma Política Institucional  que se
compromete em incluir mudanças em suas concepções administrativas e pedagógicas e repensar  as práticas de ensino, visando entender as
dificuldades de sua comunidade (servidores e alunos) em sua especificidade e diversidade.

Na Universidade Federal de Mato Grosso a normativa que acompanha toda a movimentação nacional para tornar a Universidade mais
democrática se expressa na Resolução nº 131 de 30 de outubro de 2017, aprovada pelo CONSEPE é a mais atual normativa na UFMT que prevê
a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. Mas seu escopo é amplo e abarca as legislações das cotas, assim como as Políticas de
Ações Afirmativas em desenvolvimento pela Universidade Federal de Mato Grosso, o Programa de Inclusão Indígena (PROIND) e o Programa
de Inclusão Quilombola (PROINQ), respectivamente normatizados pela Resolução Consepe nº 82, de 12/09/2007 e Resolução Consepe nº 101 de
26/09/2016.

Diante deste contexto, diversas ações têm sido realizadas no âmbito administrativo e acadêmico.

Ações de capacitação: objetivando preparar e conscientizar os servidores e a comunidade acadêmica sobre a importância de se derrubar as
barreiras pedagógicas e atitudinais, e também a falta de informações básicas e necessárias que possam proporcionar a dificuldade de atuação dos
servidores para atender as pessoas com deficiência, bem como eliminar toda e qualquer forma de preconceitos, sempre buscando compreender as
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dificuldades dos docentes, intérpretes e servidores que tenham contato com alunos com deficiência, buscando atender aos seus direitos e às suas
necessidades. Adotamos as seguintes ações:

● Envio de servidores para visita técnica a UFRJ – Fórum Permanente e ao Núcleo de Inclusão e acessibilidade da UFRJ e ao  laboratório 
de tecnologia assistiva para alunos da UFRJ a fim de conhecer as ferramentas e as políticas ali implantadas sobre acessibilidade e 
inclusão;

● Capacitação de libras básico 1 - atendimento ao surdo - modalidade de ensino a distância;
● Realização do 1º Encontro dos tradutores intérpretes de libras, que foi aberto a toda comunidade acadêmica, tanto interna e externa, 

obtendo 250 participantes, sendo 40 alunos surdos e 22 intérpretes capacitados. Todo evento foi feito em libras e participação de 10 
estados, tendo submissão de materiais apresentados;

● Adaptação das atividades de capacitação da UFMT para servidores PcDs;
● Projeto de capacitação para conscientização da acessibilidade e Inclusão da pessoa com deficiência, ministrado por um servidor da UFMT

com deficiência visual;
● Realização do 1º Fórum de Inclusão e Acessibilidade dos PcDs da UFMT;
● Participação de servidores no II Congresso Nacional de Inclusão na Educação Superior e Educação Profissional Tecnológica em Natal ;
● Constituição e implementação de programa de formação continuada da comunidade acadêmica, tendo como eixos norteadores temas 

relativos à inclusão, ações afirmativas e acessibilidade, voltando-se às especificidades do público e do processo educacional de alunos 
com necessidades educacionais especiais.

Ações de Políticas afirmativas: objetivando preparar e elaborar ações administrativas e acadêmicas a fim de corrigir as diferentes formas de
desigualdades presentes na comunidade acadêmica,  oferecendo possibilidade de igualdade de oportunidades a todos os alunos e servidores.
Sejam ações de acolhimento, acompanhamento, auxílio financeiro e ajuda médica/psicológica às diferentes tipos de desigualdades presentes na
comunidade.

● Mapeamento dos servidores e alunos PcDs junto aos setores administrativos e acadêmicos;
● Mapeamento de trabalhos e publicações acadêmicas sobre a temática de inclusão e acessibilidade desenvolvida dentro da comunidade 

universitária.
● Elaboração do Manual sobre PcDs da UFMT. Como lidar com a pessoa com deficiência? Falar sobre inclusão e acessibilidade.
● Fomento à organização de espaços para aprendizagem cooperativa que coloca em pauta a participação, o trabalho em equipe, a 

valorização dos interesses, onde a comunidade acadêmica com diversos interesses e habilidades desenvolvam suas potencialidades;
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Ações  administrativas  e  acadêmicas: objetiva  preparar  ações  administrativas  e  acadêmicas,  no  âmbito  operacional  e  estratégico  com  o
envolvimento de toda cúpula administrativa da UFMT, a fim de auxiliar no acolhimento e o respeito da diversidade acadêmica, elaboração de
políticas institucionais que assegurem os direitos da pessoa enquanto ser subjetivo, desenvolvimento, acompanhamento e adaptações didático-
pedagógicas nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação,  das áreas de  pesquisa e extensão da universidade, tendo como premissa o
acesso universal da comunidade ao ambiente acadêmico com um ensino acessível e inclusivo.

● Criação da comissão que organizou o 1º fórum de inclusão e acessibilidade da UFMT;
● Criação da comissão responsável por discutir e elaborar a reformulação Núcleo de Inclusão e Educação Especial criado em 01/04/2009 de

acordo com as novas atualizações legais, acadêmicas e contemplando a realidade das relações de trabalho;
● Reunião periódica com grupo PcDs da UFMT;
● Encontro entre as Pró-Reitorias e Secretarias  a fim de conscientizar e elaborar propostas para as devidas modificações e adaptações 

necessárias para as ações de inclusão e acessibilidade;
● Ampliação da disciplina optativa de “Educação Especial e Acessível” para todos os cursos da UFMT em 2018;
● Obrigatoriedade da disciplina de “Educação Especial e Acessível” para todos os cursos da UFMT a partir de  2019/2020;
● Conscientização junto aos coordenadores de cursos para a revisão dos Projetos Político Pedagógico dos cursos de graduação  a fim de 

compreender e fazer as devidas modificações  para preparar os alunos a respeito da educação especial e acessível;
● Proposição de mecanismos e meios de aprendizagem, com implantação programada de sala de recursos multifuncionais, materiais 

adequados para o aprendizado, formação docente continuada e o espaço físico adequado;

● Produção de indicadores da política de inclusão e acessibilidade com a finalidade de subsidiar o planejamento da Política, de projetos e 
ações tendo como público gestores, docentes, técnico-administrativos e discentes;

PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A Pró-reitoria  de Assistência  Estudantil  (PRAE) criada  por  meio da Resolução CD Nº  11 de 19 de outubro  de 2012,  é  a  unidade  com
competência técnico-administrativa de proposição, implementação e gestão das políticas de assistência estudantil na Universidade Federal de
Mato Grosso, destinadas a garantir que os discentes tenham condição de permanecer na instituição obtendo êxito na sua formação. 

É o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído pelo Decreto Nº 7.234/2010, o instrumento que orienta a execução da
política indicando o público prioritário, as áreas de atuação e o orçamento que deve ser investido a partir  das definições e autonomia das
Universidades. 
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Na Resolução nº  131 de 30 de outubro de 2017 está  estabelecido no Artigo 8º a competência  da PRAE em realizar  o acompanhamento
acadêmico e socioassistencial dos discentes, e avaliação das ações afirmativas na UFMT, por meio dos programas, projetos serviços e instâncias
instituídas para essa finalidade. Nesse aspecto faz referência à Bolsa Apoio à Inclusão (Inciso I), assim como ao Acompanhamento do Programa
Bolsa Permanência do MEC (PBP MEC) (Inciso II). 

Reafirma a Resolução no Inciso III a criação do Comitê Local de Acompanhamento do Programa de Ação Afirmativa da UFMT, nos termos da
Resolução CONSEPE nº 98 de 13 de novembro de 2012, com a finalidade de elaborar relatórios anuais de avaliação das Ações Afirmativas na
UFMT, um comitê que está em processo de instituição pela Reitoria da UFMT. 

Do mesmo modo, está assegurou-se nesta normatização o papel do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão na promoção do diálogo entre unidades
acadêmicas  e  administrativas  junto  às  instâncias  superiores,  a  fim  de  viabilizar  soluções  e/ou  adequações  necessárias  para  promover  a
acessibilidade e inclusão no âmbito da UFMT, como está descrito mais adiante. 

Salienta-se que as  dificuldades de aprendizagem discente  estão  relacionadas  muitas  vezes  com fatores  relativos  à origem socioeconômica,
estrutura familiar como também as condições da própria Universidade, incluindo-se ainda desde as condições infraestruturais até as relações
interpessoais e pedagógicas que ocorrem em seu interior. 

Do ponto de vista organizacional da PRAE a equipe coloca em funcionamento uma base de apoio por meio de programas implantados, alguns
recentes, e um conjunto de normativas que regulamentam a política na Universidade, tendo instituído por meio de transferência monetária, na
forma de auxílios e bolsas, o Auxílio Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia, Auxílio Evento, Bolsa Apoio à Inclusão. Perseguindo
seu aprimoramento tem sido pauta em sua agenda a atualização e/ou alteração do regramento da política de assistência estudantil na UFMT, de
modo que seja capaz de ganhar em mais efetividade diante das demandas estudantis.

No âmbito da  PRAE estão abrigados  atualmente  os  seguintes  Projetos/Ações/Auxílios  que  se  comprometem com a finalidade  de  garantir
permanência dos estudantes até a sua formação.

- Bolsas e Auxílios para atendimento de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Constituem um conjunto de bolsas e auxílios voltado a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, prioritariamente os que têm
renda per capta familiar até um salário mínimo e meio, em acordo com o regramento nacional, fonte orçamentária principal da política (Decreto
nº 7234/2010/PNAES). Neste rol estão: Auxílio Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia. 
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Além destes  auxílios,  cuja  concessão  é feita  por  meio  de  processo  seletivo  por  meio  de  edital  específico,  com comprovação de renda,  a
assistência estudantil ainda tem auxílio material pedagógico e auxílio evento.

Neste escopo está também a Bolsa Permanência do MEC (PBP-MEC), ação do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes
indígenas e quilombolas matriculados em instituições federais de ensino superior, regulamentada pela Portaria nº 389, de 9 de maio de 2013. 

- Bolsa de Apoio à Inclusão 

Normatizado pela Resolução CONSEPE nº 37, de 24 de maio de 2010, destina-se a estudantes com o objetivo de auxiliar, individualmente ou em
grupos, alunos ingressos de ações afirmativas que necessitam de apoio para melhorar o seu desempenho acadêmico. 

A Bolsa Apoio Inclusão tem sido direcionada especialmente a estudantes com deficiência, indígenas e quilombolas que apresentam necessidades
decorrentes de sua condição diferenciada, e que quando apoiados equalizam suas condições de permanência na Universidade.

- Ações em Psicologia Educacional para o Desenvolvimento de Habilidades Acadêmicas Básicas

Este  projeto,  em  fase  inicial  de  implantação,  tem  como  objetivo  favorecer  a  permanência  e  o  desempenho  acadêmico  por  meio  do
desenvolvimento de habilidades acadêmicas básicas.

Realizar atividades que promovam:

● Habilidades de organização da vida acadêmica;
● Habilidades de leitura e escrita acadêmica;
● Habilidades de aprendizagem;
● Diminuição de questões relacionadas a ansiedade para realização de avaliações e trabalhos;

Tem como público prioritário estudantes de primeira graduação da UFMT, preferencialmente estudantes encaminhados para o acompanhamento
acadêmico e bolsistas de apoio à inclusão. 

As ações principais consistem em ciclos temáticos de atividades com pequenos grupos de no máximo 6 estudantes, no formato de oficinas
participativas e dialogadas. Esses momentos têm duração máxima de uma hora e meia, podendo se repetir  para que os estudantes tenham a
oportunidade de participar nos horários disponíveis.
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Um profissional psicólogo conduz o grupo e provê aos estudantes: informações, materiais previstos pelo plano de trabalho, orientações por meio
de diálogos, apresentações em slides, momentos para perguntas e respostas, entre outras possibilidades que podem surgir, desde que delimitadas
aos objetivos. 

Quando identificadas demandas individuais que impossibilitam a participação ou estejam além das possibilidades do projeto, o psicólogo se
comunica com o setor de acompanhamento acadêmico para avaliar e dar as orientações cabíveis.  Metodologias clínicas estão além do escopo e
dos recursos disponíveis para esse projeto de ações.

Vinculado à PRAE está o Conselho de Políticas de Ações Afirmativas, uma instância  colegiada de caráter consultivo, propositivo e avaliativo,
que  trabalha  com  as  políticas  de  ações  afirmativas  dentro  da  universidade,  ampliando  os  processos  de  controle  social.  O  Conselho  está
regulamentado por meio da Portaria PRAE nº 02 de 07 de maio de 2014.

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DA UFMT

No período de 11 a 13 de setembro de 2017 foi realizado o I Fórum de Acessibilidade e Inclusão da UFMT, organizado pela Gerência de
Capacitação e Qualificação, vinculada à Coordenação de Desenvolvimento Humano da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), por meio do
Programa de Desenvolvimento e Formação de Gestores Administrativos e Acadêmicos. 

Teve como objetivo sensibilizar e mobilizar gestores e a comunidade acadêmica para a eliminação de barreiras atitudinais, de informação e
arquitetônicas, entre outras dificuldades, que impedem pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida de desenvolver suas atividades
administrativas ou acadêmicas. 

Com uma participação de em média 100 pessoas, entre docentes, técnico-administrativos e discentes da UFMT, além de pessoas externas, os
debates realizados contemplaram as seguintes temáticas:

Além do rico debate e troca de experiência feita especificamente com convidados de outras universidades, dentre os encaminhamentos do Fórum
está a constituição de uma comissão composta por servidores e estudantes, para análise, planejamento e criação de um Núcleo de acessibilidade e
inclusão, que será responsável por intermediar o diálogo entre as unidades acadêmicas e administrativas junto a Reitoria, a fim de viabilizar
soluções e/ou adequações necessárias para promover a acessibilidade e inclusão no âmbito da UFMT. 
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O Núcleo deverá exercer  o papel  de catalisador das ações,  configurando-se como uma instância vinculada à Reitoria,  com espaço físico e
profissionais responsáveis  para articular  as ações  das diferentes  instâncias  administrativas e  de gestão acadêmico-pedagógicas,  buscando o
desenvolvimento de uma política ampla capaz de agregar no seu interior os programas e ações voltados aos servidores e aos discentes da UFMT,
incluindo pesquisa e extensão nessa área.  Ou seja, deverá ser capaz de integrar e articular as atividades da instituição como os projetos de
pesquisa, estudo, intercâmbio, cooperação técnico-científica e extensão, tendo um caráter multidisciplinar para a inclusão educacional e social
das pessoas com deficiência e de discentes de ações afirmativas. Por isso seu compromisso de responder pela organização de ações institucionais
garantidoras  da  integração  à  vida  acadêmica  de  estudantes  com  deficiência  e  oriundos  de  ações  afirmativas,  assim  como de  servidores,
impactando positivamente sobre o acesso aos espaços, ambientes, ações e processos desenvolvidos na UFMT. Integrar e articular para a inclusão
educacional e social.

Embora tenha sido aprovada a criação do Núcleo de Inclusão e Educação Especial - NIEE, vinculado administrativamente à Pró-Reitoria de
Cultura, Extensão e Vivência – PROCEV, por meio da Resolução CONSUNI nº 03, de 1 de abril de 2009, a estrutura e equipes previstas não se
constituíram, de modo que a experiência desenvolvida se concentrou em reuniões iniciais de articulação no âmbito da UFMT.

Na atualidade, após a realização do I Fórum, para que se concretize o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade e a perspectiva de trabalho delineada,
está em andamento a criação da Comissão de Reestruturação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMT, pela Reitoria.

Para instituir uma política, com a envergadura proposta e necessária ao tamanho do desafio, sabe-se que perseguir a inclusão social, econômica,
digital,  cultural  ou  educacional  significa  admitir  que  vivemos  sob  uma  lógica  intrinsecamente  excludente  presente  nos  atuais  modos  de
organização e produção social.  Nesse contexto,  é papel  do Estado a busca para encontrar modos e meios de superação de obstáculos que
continuam muito presentes levando parte ainda significativa da população ao não acesso aos bens e serviços produzidos, no caso específico ao
direito à educação.

Como Política, trabalhar a unidade nas ações significa igualmente uma compreensão que, primeiro, é de responsabilidade e compromisso de
todos; segundo, de que nenhuma ação individual será capaz de atingir metas amplas sem o necessário respaldo de um trabalho articulado e
coletivamente referenciado, cujo propósito se assenta no reconhecimento e no respeito à diferença e na promoção dos direitos humanos. Com
efeito, o respeito às diferenças e à identidade do outro requer assegurar ações diferenciadas na perspectiva da equidade, ou seja, é preciso ao
reconhecer a diferença agir sobre as condições diferenciadas que se apresentam e são propiciadoras de desigualdades, de modo a não reproduzir
e/ou reafirmar no processo educacional exclusões históricas.
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APÊNDICE I –  Parcerias e convênios necessários ao desenvolvimento do Curso

O curso de Pedagogia está amparado por convênios e parcerias firmadas entre a Reitoria e a Pró-Reitoria da UFMT com os sistemas

públicos  –  estadual  e  municipal  –  de  Rondonópolis.  No  entanto,  outras  parcerias  poderão  se  fazer  necessárias  para  o  atendimento  das

especificidades do estágio “Práticas educativas em diferentes espaços”, pois este prevê a participação em instituições diversas, escolares e não

escolares  como,  por exemplo, APAE, instituições  filantrópicas de cuidado a crianças  e idosos,  Conselho Tutelar,  Museus,  escolas e outras

instituições educativas de âmbito privado ou cooperativo.

Ainda, visando à ampliação do quadro de ofertas de campos de estágios aos alunos do curso de Pedagogia, prevê-se que a coordenação do

estágio  em parceria  com a coordenação  do curso amplie  as  parcerias  com as  diversas  instituições,  propondo a realização  de estágios  e  a

participação dos alunos em atividades e experiências formativas diversas.
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APÊNDICE J –  Regulamento sobre a Quebra de Pré-Requisitos

DA FINALIDADE

Art. 1º – Autorizar, em casos excepcionais, a quebra de pré-requisitos desde que analisada e aprovada pelo Colegiado de Curso e homologada

pela Congregação e pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação, conforme prevê a Resolução do CONSEPE nº 104, de 26 de agosto de 2013.

§ 1º - O pedido de quebra de pré-requisito deverá ser solicitado por meio de requerimento ao Colegiado de Curso, via protocolo do Câmpus, 30

(trinta) dias antes do período de matrícula.

§ 2º - O pedido será analisado pelos membros do Colegiado de Curso em reunião ordinária, com resposta ao requerente, antes do período de

matrícula, respeitando o estabelecido em calendário acadêmico.

SOBRE A QUEBRA OU DISPENSA DE PRÉ-REQUISTO

Art. 2º - A quebra de pré-requisito na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso se dará conforme a seguinte diretriz:

a. As disciplinas de Metodologia do Trabalho Acadêmico e Trabalho de Conclusão de Curso não poderão ser cursadas em paralelo, exceto

em caso de reprovação por nota. 

Art. 3º - A quebra de pré-requisito nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado será concedida:   

a. para o aluno que seja um provável formando. 

b. para o  aluno que não atingir a  carga horária  de 1488,  por  ter  reprovado por nota.  Neste caso,  o  aluno pode  se matricular  na(s)

disciplina(s) e cursar a(s) mesma(s) em paralelo ao Estágio, desde que não ultrapasse 32 créditos. 

Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSEPE.

273



Aprovado na reunião do Colegiado de Curso realizada no dia 04 de junho de 2018.
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IX – ANEXOS

ANEXO A – Termos de compromisso de provisão de docente
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ANEXO B – Documentos importantes

 

1 Portaria que designa os representantes do Colegiado de Curso
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2 Portaria que nomeia os integrantes do NDE
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3 Ata de aprovação da proposta de reestruturação aprovada pelo NDE
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4 Ata de aprovação da reestuturação pelo Colegiado de Curso
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5 Ata de homologação da Congregação
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ANEXO C – Minuta de resolução de aprovação do curso e PPC

RESOLUÇÃO CONSEPE No ___/____
Dispõe sobre  a  Reestruturação  do Projeto Pedagógico  do Curso  de Graduação  em

xxxxxxxxx, licenciatura, presencial, da Faculdade (ou do Instituto) de xxxxxxxxx do campus
Universitário  de  xxxxxxxxx,  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso,  aprovado  pela
Resolução Consepe nº--/--.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que consta nos Processos n.º xxxxx

CONSIDERANDO a decisão do Plenário em Sessão realizada 

RESOLVE:

         Artigo 1º – Aprovar a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em xxxxxxxxx, licenciatura, presencial, da Faculdade (ou do Instituto) de
xxxxxxxxx do  campus Universitário  de  xxxxxxxxx,  com xy (número por extenso)
vagas,  sendo xy (número por extenso) para o primeiro semestre  e  xy (número por
extenso),  para  o  segundo  semestre,  funcionamento  (matutino  ou  vespertino  ou
noturno),  Regime  Acadêmico:  crédito  semestral; com  carga-horária  total  de  xy
(número  por  extenso)  horas,  a  ser  integralizada,  no  mínimo,  em  xy  (número  por
extenso) semestres e, no máximo, em xy (número por extenso)  semestres, conforme
anexos I, II, III, IV e V. 

Artigo 2º - Compete ao Colegiado de Curso estabelecer o plano de migração
da estrutura curricular em extinção para a nova estrutura, exceto com relação aos dois
últimos semestres.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor para os ingressantes no curso a
partir de 20xx.

Artigo 4º -  O Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução Consepe nº--/--,
entrará em extinção gradativa a partir de 20xx.

SALA  DAS  SESSÕES  DO  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E
EXTENSÃO, em Cuiabá, xy de xxxxxxxxx de 20xx.

Presidente do CONSEPE
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ANEXO I – Matriz Curricular

Componente
Curricular

Natur Carga
Horária

Créditos

R
e
q
u
i
s
i
t
o
s

Optat

Obrig
atório

Metodologia  do
Trabalho Acadêmico

Obrig
atória

Antropologia  e
Educação

Obrig
atória

Psicologia e Educação Obrig
atória

Psicologia  do
Desenvolvimento
Humano

Obrig
atória

Filosofia e Educação Obrig
atória

Filosofia da Educação Obrig
atória

Sociologia  da
Educação 

Obrig
atória

Sociologia da Infância Obrig
atória
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Língua Portuguesa Obrig
atória

História  da  Educação
Brasileira

Obrig
atória

Política e Educação Obrig
atória

Política  Educacional
Brasileira 

Obrig
atória

Educação e Inclusão Obrig
atória

Fundamentos  da
Didática 

Obrig
atória

Didática Obrig
atória

Currículo Obrig
atória

Teorias da Educação e
da Pedagogia 

Obrig
atória

Teorias
Contemporâneas  da
Educação

Obrig
atória

Fundamentos  e
Gestão da Educação

Obrig
atória

Fundamentos  e
Metodologias  da
Educação Infantil

Obrig
atória

Brincar e Educação Obrig
atória

Fundamentos  do
Ensino da Matemática

Obrig
atória

Metodologias  do
Ensino da Matemática

Obrig
atória

Linguagem  e  suas
Metodologias

Obrig
atória
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Literatura Infantil Obrig
atória

Fundamentos  da
Alfabetização

Obrig
atória

Alfabetização  e
Letramento

Obrig
atória

Fundamentos  e
Metodologias  do
Ensino de História

Obrig
atória

Fundamentos  e
Metodologias  do
Ensino de Geografia

Obrig
atória

Fundamentos  e
Metodologias  do
Ensino  de  Ciências
Naturais

Obrig
atória

Língua  Brasileira  de
Sinais -LIBRAS

Obrig
atória

Arte-Educação Obrig
atória

Metodologia  da
Pesquisa  em
Educação

Obrig
atória

SUBTOTAL:  

2°
 N

úc
le

o-

Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Espaços Educativos 
Não-Formais

Obrig
atória

horas da

Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Organização e Gestão 

Obrig
atória
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da Educação horas da

Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Educação Infantil

Obrig
atória

horas da

Estágio Curricular 
Supervisionado nos 
Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e
EJA

Obrig
atória

horas da

Optativa
Optati

SUBTOTAL:  
Atividades teórico-

práticas de
Aprofundamento

Obrig
atória

Trabalho de
Conclusão de Curso

Obrig
atória

Metodologia
da Pesquisa

SUBTOTAL:
 

 

SUBTOTAL NÚCLEOS

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO:  
Estágio  Curricular  não
obrigatório*

Optati
vo
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ENADE**  
* Conforme Lei 11.788/2008. ** De acordo com a legislação e normas.

Componente
Curricular

Nature Carga
Horária

Créditos

R
e
q
u
i
s
i
t
o
s

Optativ

Obrigat

R
ol

 d
as

Leitura  e  Expressão
Escrita

Optativ

Linguística  Aplicada
à Educação

Optativ

Identidade  e
Diferença  na

Optativ
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Educação
Políticas  Públicas:
História,  Conceitos  e
Princípios

Optativ

Educação de Jovens e
Adultos

Optativ

Espaços  e  Processos
Educativos  Não-
Formais

Optativ

Aprendizagem
Dialógica

Optativ

Literatura  e
Educação:  Itinerários
de Formação

Optativ

Língua  Portuguesa  e
Língua  de  Sinais
como L1 e/ou  L2  na
alfabetização  da
criança surda  

Optativ

Saúde, Educação e 
Ambiente Educativo

Optativ

História  Social  da
Mulher

Optativ

História  Social  da
Criança

Optativ

Corpo e Cultura Optativ

História  Social  do
Negro

Optativ

História  dos  Povos
Indígenas

Optativ

Gênero,  Diversidade,
Relações  Étnico-
raciais  e  Direitos

Optativ

299



Humanos
Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; T – Teórica; PD – Prática de Disciplina; PCC – Prática como
Componente Curricular; TOT – Total.
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ANEXO II – Fluxo curricular proposto

O aluno poderá se matricular em até 32 créditos por semestre.

Componente Curricular

Naturez Carga Horária (em
horas)

Carga em
Créditos

R
e
q
u
i
s
i
t
o
s

Optativa

Obrigat

T
eó

ri
ca

P
D

P
C

C

P
A

C

T
O

T
A

L

T
eó

ri
ca

P
D

P
C

C

P
A

C

T
O

T
A

L

P
ré

-
re

qu
is

it
o

C
o-

re
qu

is
it

o

Antropologia e Educação 

Filosofia e Educação

Língua Portuguesa 
Metodologia do Trabalho 
Acadêmico
Sociologia da Educação 

SUBTOTAL:

Psicologia e Educação 

Sociologia da Infância

Brincar e Educação
Filosofia da Educação 
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Teorias da Educação e da 
Pedagogia

SUBTOTAL:

História da Educação 
Brasileira
Currículo 
Psicologia do 
Desenvolvimento 
Humano
 Política e Educação
Teorias Contemporâneas 
da Educação

SUBTOTAL:

Literatura Infantil
Política Educacional 
Brasileira 
Fundamentos e Gestão da 
Educação
Fundamentos da Didática 

Educação e Inclusão 

SUBTOTAL:

Fundamentos do Ensino 
da Matemática
Linguagem e suas 
Metodologias
Estágio Curricular 
Supervisionado em 

cursado
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Espaços Educativos Não-
Formais horas da

horária

Didática
Fundamentos da 
Alfabetização

SUBTOTAL:

Metodologias  do  Ensino
da Matemática

Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Organização e Gestão da 
Educação

cursado

horas da

horária

Fundamentos e 
Metodologias do Ensino 
de Geografia 
Metodologia da Pesquisa 
em Educação
Fundamentos e 
Metodologias da 
Educação Infantil

SUBTOTAL:

Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS
Fundamentos e 
Metodologias do Ensino 
de História 
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7°
 S

E
M

E
ST

R
E

Arte-Educação
Fundamentos e 
Metodologias do Ensino 
de Ciências Naturais

Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Educação Infantil

cursado

horas da

horária

SUBTOTAL:

Optativa
Alfabetização e 
Letramento

Estágio Curricular 
Supervisionado nos Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental e EJA

cursado

horas da

horária

SUBTOTAL:

SUBTOTAL DISCIPLINAS:

Trabalho de Conclusão de
Curso

Metodolog

Pesquisa

Educação

Atividades teórico-
práticas de 
aprofundamento

CARGA TOTAL D O CURSO:

Estágio Curricular não obrigatório* Optativo

ENADE**  
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TOTAL de Práticas como componente curricular 

TOTAL de Estágio Curricular Supervisionado

TOTAL de Atividades teórico-práticas de 
aprofundamento

Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; PD – Prática de Disciplina; PCC – Prática como Componente Curricular; TOT – Total.

ANEXO III – Quadro de equivalência

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA

Fluxo curricular vigente e a ser
progressivamente descontinuado

Fluxo curricular proposto
e a ser progressivamente

ofertado

Ap
rov
eit
am
ent
o

Componente
curricular

CH
Componente

curricular

(pa
rci
al/
tot
al)

Antropologia e 
Educação

128
Antropologia e 
Educação

Tot
al

Filosofia da 
Educação 128

Filosofia e 
Educação

Tot
al

Filosofia da 
Educação

Tot
al

Sociologia da 
Educação

128 Sociologia da 
Educação

Tot
al
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Sociologia da 
Infância

Tot
al

Metodologia de 
Pesquisa em 
Educação

128
Metodologia do 
Trabalho 
Acadêmico

Tot
al

Língua Portuguesa 128 Língua Portuguesa
Tot
al

Fundamentos 
Psicológicos na 
Educação

128
Psicologia do 
Desenvolvimento 
Humano

Tot
al

Didática 128

Fundamentos da 
Didática

Tot
al

Didática
Tot
al 

Currículo e 
Avaliação

128 Currículo
Tot
al

Teorias da 
Educação e da 
Pedagogia

128

Teorias da 
Educação e da 
Pedagogia

Tot
al

Teorias 
Contemporâneas 
da Educação

Tot
al

Estágio Curricular 
Supervisionado I

60

Estágio Curricular 
Supervisionado em
Espaços educativos
não-formais

Tot
al

História da 
Educação 
Brasileira

128
História da 
Educação 
Brasileira

Tot
al

Política 
Educacional e 
Organização da 

128
Política e Educação

Tot
al

Política Par
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Educação 
Brasileira

Educacional 
Brasileira*

cial

Psicologia e 
Educação

64
Psicologia e 
Educação*

Par
cial

Estágio Curricular 
Supervisionado II

120 Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Educação Infantil

Tot
al

Linguagem e suas 
Metodologias

128
Linguagem e suas 
Metodologias

Tot
al

Fundamentos da 
Alfabetização I

64
Fundamentos da 
Alfabetização*

Par
cial

Literatura Infantil 64 Literatura Infantil*
Par
cial

Organização e 
Gestão das 
Instituições 
Educacionais I

64
Fundamentos e 
Gestão da 
Educação*

Par
cial

Brincar e Educação 64
Brincar e 
Educação*

Par
cial

Matemática e suas 
Metodologias 128

Fundamentos do 
Ensino da 
Matemática

Tot
al

Metodologias do 
Ensino da 
Matemática*

Par
cial

Fundamentos e 
Metodologias da 
Educação Infantil

128
Fundamentos e 
Metodologias da 
Educação Infantil

Tot
al

Fundamentos da 
Alfabetização II 64

Alfabetização e 
Letramento*

Par
cial
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Estágio Curricular 
Supervisionado III 

120 Estágio Curricular 
Supervisionado nos
Anos Iniciais do 
Ensino 
Fundamental e 
EJA**

Tot
alTópicos Especiais 

em Educação
72

História e suas 
Metodologias

64

Fundamentos e 
Metodologias do 
Ensino de 
História*

Par
cial

Geografia e suas 
Metodologias

64

Fundamentos e 
Metodologias do 
Ensino de 
Geografia*

Par
cial

Ciências Naturais e
suas Metodologias

64

Fundamentos e 
Metodologias do 
Ensino de Ciências
Naturais*

Par
cial

Arte e Educação
64 Arte-Educação*

Par
cial

Língua Brasileira 
de Sinais 
(LIBRAS)

64
Língua Brasileira 
de Sinais – 
LIBRAS

Tot
al

Trabalho de 
Conclusão de 
Curso – TCC

112
Metodologia da 
Pesquisa em 
Educação

Tot
al

Organização e 
Gestão das 
Instituições 
Educacionais II

64

Estágio Curricular 
Supervisionado em
Organização e 
Gestão da 
Educação*

Par
cial
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Atividades 
Complementares I

40

Atividades 
Teórico-Práticas de
Aprofundamento

Par
cial

Atividades 
Complementares II

40

Atividades 
Complementares 
III

40

Educação, Saúde e 
Ambiente 
Educativo

64
Saúde,  Educação e
Ambiente
Educativo 

Tot
al

Educação  e
Inclusão

-

Trabalho  de
Conclusão  de
Curso

-

Leitura  e
Expressão Escrita

-

Linguística 
Aplicada à 
Educação

-

Identidade e 
Diferença na 
Educação

-

Políticas Públicas: 
História, Conceitos
e Princípios

-

Educação de 
Jovens e Adultos

-

Espaços e 
Processos 
Educativos Não- 
Formais

-
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Aprendizagem 
Dialógica

-

Literatura e 
Educação: 
Itinerários de 
Formação

-

Língua  Portuguesa
e Língua de Sinais
como  L1  e/ou  L2
na alfabetização da
criança surda  

-

Gênero,
Diversidade,
Relações  Étnico-
raciais  e  Direitos
Humanos

-

História dos Povos
Indígenas

-

História  Social  da
Mulher

-

História  Social  da
Criança

-

Corpo e Cultura -
História  Social  do
Negro

-

*  Requerem  complementar  carga  horária  com  Plano  de  Estudos  que  contemple  a  prática  como
componente curricular.
** Estágios serão contemplados com Plano de intervenção específico.
***A diferença da carga horária de ATPA será computada ao final.
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ANEXO IV – Planos de Migração

ALUNOS INGRESSANTES 2017

Os  estudantes  ingressantes  em  2017  solicitarão  aproveitamento  nas  disciplinas

cursadas na matriz de 2010, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e

cursarão  ou  complementarão  as  demais  disciplinas,  preferencialmente  conforme  o  fluxo

proposto abaixo:

Período Componente curricular CH

5º semestre
2019/1

Psicologia e Educação 16

Política Educacional Brasileira 32

Fundamentos e Gestão da Educação 80

Fundamentos do Ensino da Matemática 80

Linguagem e suas Metodologias 80

Fundamentos da Alfabetização 80

6º semestre
2019/2

Metodologias do Ensino da Matemática 80
Estágio Curricular Supervisionado em Organização e Gestão da 
Educação

80 

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Geografia 80

Metodologia da Pesquisa em Educação 80

Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 80

Literatura Infantil 80

7º semestre
2020/1

Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS 64

Fundamentos e Metodologias do Ensino de História 80

Arte-Educação 80

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais 80

Brincar e Educação 80

Educação e Inclusão 64

Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil 96

8º semestre
2020/2

Optativa 64

Alfabetização e Letramento 80
Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e EJA

144

Trabalho de Conclusão de Curso 64

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento 200

Proposta de complementação de disciplina
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 Psicologia e Educação: 16 horas

Este  plano  de  estudo  consiste  nos  seguintes  passos:  O  discente  procura,  na  referência

bibliográfica, contemplar o estudo do conteúdo indicado. Em seguida, o discente elabora um

trabalho  dissertativo  discutindo  o  seguinte  tema:  A  importância  da  Psicologia  para  a

Educação. Esta discussão deve abranger as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento,

bem como a discussão de temas atuais, como a educação inclusiva, por exemplo.  

A  constituição  da  Psicologia  como  ciência  moderna  e  relações  com  a  Educação.

GOULART, I. B. Referência:  Psicologia da educação: fundamentos teóricos e aplicações à

prática pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1999.

O estudo do desenvolvimento e da aprendizagem e suas implicações para a Educação:

Piaget, Vigotski e Wallon. Referência: CARRARA, K. (Org.). Introdução à Psicologia da

educação: seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004.

O estudo do desenvolvimento e da aprendizagem e suas implicações para a Educação:

Freud e Skinner. Referência: CARRARA, K. (Org.). Introdução à Psicologia da educação:

seis abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004.

Contribuições  atuais  da Psicologia para a Educação: educação inclusiva,  relações  de

gênero, étnico-raciais e sexualidade, relação entre professor e estudante, entre outras.

Referência: MARTINEZ, A. M. (Org.) Psicologia escolar e compromisso social. Campinas:

Editora Alínea, 2007.

 Política Educacional Brasileira: 32 horas

Elaborar  artigo  científico  que  aborde  a  relação  entre  a  natureza  do  Estado  e  as  políticas

públicas educacionais, e suas implicações para a carreira docente.

Bibliografia:

BALL, S.; MAINARDES J. (orgs.). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São Paulo: 
Cortez, 2011.

BRZEZINSKI, Iria. (org.). LDB/1996 Contemporânea: contradições, tensões, 
compromissos. São Paulo: Cortez, 2014.

GATTI, B. A.; BARRETTO, E. S. S.; ANDRÉ, M. E. D. A. Políticas Docentes no Brasil: 
estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011.
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GENTILI, Pablo. Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis: 
Vozes, 2000.

FRIGOTTO, G. Educação e a Crise do Capitalismo Real. São Paulo: Cortez, 2000.

LOMBARDI, J. C. e SANFELICE, J. L. (orgs.). Liberalismo e educação em debate. 
Campinas: Autores Associados, 2007.

LOMBARDI, J. C. e SAVIANI, D. Marxismo e educação: debates contemporâneos. 
Campinas: Autores Associados, 2005.

LOMBARDI, J. C. Globalização, Pós-Modernidade e Educação. Campinas: Autores 
Associados, 2013.

MARTINS, A. M. et alii (orgs). Políticas e Gestão da Educação: desafios em tempos de 
mudanças. Campinas: Autores Associados, 2013.

 Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento

A carga horária referente às ACS já cumpridas pelo acadêmico será aproveitada no cômputo

total das 200 horas das Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento. 

ALUNOS INGRESSANTES 2018

Os estudantes ingressantes em 2018 solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas na

matriz de 2010, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão ou

complementarão as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto abaixo:

Período Componente curricular CH

3º semestre

2019/01

Brincar e Educação 80

História da Educação Brasileira 80

Currículo 80

Política e Educação 80

Teorias Contemporâneas da Educação 64

4º semestre

2019/02

Literatura Infantil 80

Política Educacional Brasileira 80

Fundamentos e Gestão da Educação 80

Fundamentos da Didática 80

Educação e Inclusão 64

5º semestre Psicologia e Educação 80

Fundamentos do Ensino da Matemática 80
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2020/01

Linguagem e suas Metodologias 80

Estágio Curricular Supervisionado em Espaços Educativos Não-
Formais

80

Didática 80

Fundamentos da Alfabetização 80

6º semestre

2020/02

Metodologias do Ensino da Matemática 80

Estágio Curricular Supervisionado em Organização e Gestão da 
Educação

80

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Geografia 80

Metodologia da Pesquisa em Educação 80

Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil 80

7º semestre

2021/01

Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS 64

Fundamentos e Metodologias do Ensino de História 80

Arte-Educação 80

Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais 80

Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil 96

8º semestre

2021/02

Optativa 64

Alfabetização e Letramento 80

Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e EJA

144

Trabalho de Conclusão de Curso 64

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento 200

 Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento

A carga horária referente às ACS já cumpridas pelo acadêmico será aproveitada no cômputo

total das 200 horas das Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento. 
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ANEXO V – Ementas

COMPONENTE CURRICULAR: Antropologia e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

A  constituição  e  o  campo  de  estudos  da  Antropologia.  Teorias  em  Antropologia:
Funcionalismo. Estruturalismo. Conceitos: Cultura e infância, cultura e sociedade, alteridade,
etnocentrismo, relativismo cultural. Questões étnico-sociais  (Lei 10.639,  de 9 de janeiro de
2003 e  Lei 11.645, de 10 de março de 2008): escola, família, gênero e violência na cultura
brasileira.  Diversidade  cultural,  de  gênero  e  étnico-  racial:  afrodescendentes,  indígenas,
populações  rurais  e  urbanas.  A dimensão cultural  da sala  de  aula.  Educação  em Direitos
Humanos,  conforme  previsto  no  Parecer  CNE/CP  Nº  8  de  06/03/2012,  que  originou  a
Resolução  CNE/CP  Nº  1,  de  30/05/2012.  Poderão  ser  realizadas  12h  de  Visita  Técnica,
contemplando investigação em Escolas do Campo, Quilombolas e Sociedades Indígenas e
escolas de Ensino Fundamental e unidades de Educação Infantil, com propostas curriculares
diferenciadas em Mato Grosso e em outros estados da federação. Visitas a museus e centros
históricos.

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Introdução ao pensar filosófico – o processo do filosofar e sua construção reflexiva – O papel
formativo da filosofia na Educação. A filosofia da educação no curso de Pedagogia.

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
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Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Letras             Sigla: LET

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática:  ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Produção de leitura. Produção de texto. Gramática da variedade padrão.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Acadêmico

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Ciência e conhecimento científico. O ato de estudar. O ato de ler. Leitura e documentação.
Sistematização e apresentação de seminários. Trabalhos científicos nos cursos de graduação.
Letramento  digital.  Normas  das  ABNT  para  trabalhos  acadêmicos:  NBR-6027  Sumário;
NBR-6028 Resumo; NBR- 6023 Referências; NBR 10520 Citações em documentos; NBR-
15287  Projeto  de  Pesquisa;  NBR-14724  Trabalhos  Acadêmicos;  NBR-  10719  Relatórios
Técnicos  e/ou Científico;  NBR-6022 Artigo em Publicação  Periódica  Científica Impressa;
NBR-6029- Livros e Folhetos.

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia da Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Concepções histórico-sociais do surgimento da Sociologia e sua especificidade; as correntes
sociológicas e relações com a educação: positivismo, materialismo histórico-dialético, teoria
da reprodução; as formas de organização da vida social; concepções teóricas sobre educação
na análise sociológica de Dürkheim, Marx, Weber e Bourdieu.

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Psicologia               Sigla: PSI

Carga horária total:           80h
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Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Introdução à Psicologia da Educação: a constituição histórica da Psicologia enquanto área de
conhecimento  e  campo  de  estudo  dos  fenômenos  educativos.  O estudo dos processos  de
desenvolvimento  e  aprendizagem:  principais  abordagens  e  implicações  para  as  teorias  e
práticas educacionais. Necessidades educativas atuais e a contribuição da diversidade teórica
da Psicologia: educação inclusiva, relações de gênero, étnico-raciais e sexualidade, relação
entre  professor  e  estudante,  entre  outras.  Importância  do  conhecimento  psicológico  e  da
aproximação multidisciplinar para a formação docente.

COMPONENTE CURRICULAR: Sociologia da Infância

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

O  lugar  da  infância  na  sociedade  moderna.  Representações  de  infância:  a  criança  pré-
sociológica e sociológica. A perspectiva estrutural. Cultura de pares. O brincar e suas relações
com as culturas infantis.

COMPONENTE CURRICULAR: Brincar e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

O brinquedo e as brincadeiras  em uma perspectiva  histórica.  Brincadeira,  subjetividade  e
cultura.  O  brincar  como  processo  de  desenvolvimento  e  aprendizagem.  Conceitos  de
semiótica: o brinquedo enquanto signo. A produção das culturas lúdicas infantis. Brinquedos,
brincadeiras e cultura contemporânea. O brincar como um dos eixos do trabalho pedagógico.
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COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia da Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Pressupostos  filosóficos  da  educação:  a  questão  antropológica,  epistemológica,  ética  e
política. A especificidade da filosofia da educação. Educação, cultura e formação no olhar da
filosofia. O pensar na educação para criança.

COMPONENTE CURRICULAR: Teorias da Educação e da Pedagogia

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A  especificidade  da  Pedagogia  e  o  campo  do  conhecimento  pedagógico:  racionalismo  e
humanismo como base do pensamento clássico sobre educação.  A questão do método em
Comenius e a Pedagogia como ciência da educação. O advento da Pedagogia Moderna. O
pensamento educativo em Rousseau.

COMPONENTE CURRICULAR: História da Educação Brasileira

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A disciplina tem como objetivo compreender as ideias pedagógicas ao longo da história da
educação,  considerando  as  ideias  educacionais  e  práticas  pedagógicas  em  circulação  do
mundo com os processos  educativos e contextos socioeconomicos políticos e culturais  do
Brasil.  A  disciplina  se  organiza  nos  seguintes  períodos  históricos:  Educação  Colonial,
Educação  Imperial,  Educação  na  República:  Republicanos,  Escolanovistas,  Reformas
Educacionais, Educação Popular e Tecnicismo Educacional, Educação na Ditadura Militar,
Reforma  do  Estado  e  a  Educação  Contemporânea.  O  tratamento  desses  períodos
compreenderá  as  ideias  pedagógicas,  a  construção  da  escola  pública  e  as  discussões  do
currículo escolar e as tensões políticas na construção da história da educação.
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COMPONENTE CURRICULAR: Currículo

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:          80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

As teorias tradicionais de currículo: o progressivismo e o foco no aluno; o instrumentalismo e
o foco no planejamento. As teorias críticas de currículo: teorias da correspondência, teorias da
resistência, currículo oculto, conhecimento, poder, política e ideologia. As teorias pós-críticas
de currículo: discurso, cultura e diferença.

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia do Desenvolvimento Humano

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Psicologia               Sigla: PSI

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo:**

EMENTA

Concepções de sujeito, conhecimento e mundo nas abordagens interacionista e sociocultural.
Papel  do  outro  na  constituição  do  sujeito.  Ciclo  de  vida  humana.  Desenvolvimento  e
aprendizagem nas  diferentes  faixas geracionais:  bebê,  criança,  adolescente,  jovem, adulto,
idoso. Relações  entre pensamento e linguagem nas diferentes  faixas geracionais.  Relações
familiares e intergeracionais. Dificuldades de aprendizagem e possibilidades de intervenções
educativas.

COMPONENTE CURRICULAR: Política e Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação              Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo:**

EMENTA

Estado, política e educação: as teorias liberal, neoliberal e marxista. O Estado brasileiro e a
política educacional: peculiaridades nacionais e a influência dos organismos internacionais. 

COMPONENTE CURRICULAR: Teorias Contemporâneas da Educação
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Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação             Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

As  teorias  pedagógicas  no  século  XX:  o  progressivismo,  a  concepção  de  Dewey  e  sua
realização no pensamento educativo de Anísio Teixeira no Brasil. O pensamento Freireano na
educação  brasileira.  A pedagogia  libertadora  e  a  pedagogia  histórico-crítica.  A pedagogia
dialética e o embate da pedagogia histórico crítica com outras concepções de pedagogia.  A
educação e a pedagogia na atualidade.

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Infantil

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Fundamentos  e  história  da  literatura  infantil.  Letramento  literário.  Gêneros  e  subgêneros
literários. Preconceito, diversidade e diferenças: abordagens na literatura infantil. A ilustração
na Literatura Infantil. Ludicidade e contação de histórias.

COMPONENTE CURRICULAR: Política Educacional Brasileira

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Estudo das Políticas públicas de educação no Brasil a partir da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96. Planejamento e financiamento da educação pública brasileira.
Política de valorização do magistério: carreira profissional e o piso salarial nacional.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos e Gestão da Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação              Sigla: EDU

Carga horária total:           80h
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Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Os  cinco  enfoques  conceituais  e  analíticos  (jurídico,  tecnocrático,  comportamental,
desenvolvimentista e sociológico) que fundamentam o processo de construção e reconstrução
do  conhecimento  no  campo  da  gestão  da  educação.  Gestão  democrática,  seus  elementos
básicos e o papel dos diferentes segmentos que compõem a escola e os sistemas de ensino.
Pesquisa acerca da gestão de sistemas ou redes de ensino e/ou unidades escolares.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos da Didática

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação              Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Relações  entre  Educação,  Pedagogia  e  Didática.  Fundamentos  epistemológicos  da
Didática. Didática: campo, conceito, objeto, métodos e técnicas. O desenvolvimento histórico
da Didática, a constituição das concepções pedagógicas e as diferentes abordagens de ensino.
Funções sociais da escola, do ensino e dos conteúdos e o papel do professor.

COMPONENTE CURRICULAR: Educação e Inclusão

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Psicologia              Sigla: PSI

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Educação  em direitos  humanos.  História  dos  direitos  humanos e  suas  implicações  para  o
campo  educacional. Espaços  Educativos  formais  e  não-formais.  Princípios  da  Educação
inclusiva. Concepções: deficiência e deficiente; diferenças e inclusão. Acesso e permanência
do deficiente nos contextos educativos escolares. Políticas de educação inclusiva em escolas
de Educação infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Culturas inclusivas. Contextos
educativos inclusivos. Necessidades educativas especiais. Acessibilidade física e tecnológica
ao deficiente. Corpo, sexualidade e alteridade no contexto das deficiências. 

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos do Ensino da Matemática

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h
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Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Visão histórica e epistemológica do conhecimento matemático. A função social dos conteúdos
matemáticos.  Estudo  das  propostas  oficiais  (diretrizes  e  referenciais  curriculares)  da
matemática para a educação Infantil e nos anos iniciais. Alfabetização matemática. Reflexão
sobre  o  ensino  da  Matemática  na  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental,  abordando
aspectos de conteúdos e metodologias (construção quantificação, registros, agrupamentos e
construção do conceito de número) através da experimentação e vivência e registros. Jogos na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

COMPONENTE CURRICULAR: Linguagem e suas Metodologias

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Linguagem e escola: relação entre língua e organização social. Concepções de linguagem e de
ensino  de  língua.  Ensino  de  Língua  Portuguesa:  objetivos,  conteúdos,  metodologia  e
avaliação.  Texto  como  unidade  de  ensino:  gênero,  oralidade,  leitura,  produção  escrita  e
análise linguística.

COMPONENTE  CURRICULAR:  Estágio  Curricular  Supervisionado  em  Espaços
Educativos não-formais
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: ** Ch prática: 80 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Legislações  que  disciplinam o  Estágio  Curricular  Supervisionado no curso  de  Pedagogia.
Concepções de estágio. Campos profissionais do/ para o pedagogo. Pesquisas sobre gestão e
práticas  educativas  em  diferentes  espaços,  seus  projetos  e  programas.  Organização  e
funcionamento  de  diferentes  espaços  formais  e  não formais.  Visitas  orientadas.  Registros
reflexivos.
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COMPONENTE CURRICULAR: Didática

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação              Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A organização  do  trabalho  docente:  a  importância  dos  objetivos  educacionais,  diferentes
formas de organização dos conteúdos; aprendizagem dos conteúdos segundo sua tipologia; as
sequências didáticas; as disciplinas como organizadoras dos conteúdos (multidisciplinaridade;
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade). A importância do planejamento escolar: plano de
ensino, plano de aula e projetos. Relações interativas em sala de aula: o papel do professor e
dos  alunos. Avaliação  da  aprendizagem:  instrumento  do  desenvolvimento  pedagógico
(avaliação  mediadora,  diagnóstica,  formativa,  etc.).  Poderão  ser  realizadas  8h de Aula  de
Campo, contemplando investigação em Escolas do Campo, Quilombolas e Indígenas e escolas
de ensino fundamental e unidades de educação infantil para conhecer as diferenças de cada
comunidade escolar.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos da Alfabetização

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação             Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Processo  de  alfabetização:  complexidade,  perspectivas  e  tendências.  Compreensão  de
aspectos  históricos  e  contemporâneos  da  alfabetização:  métodos  e  materiais  didáticos.
Alfabetização  e  letramento:  concepções,  proposições  e  metodologias  para  o  Ensino
Fundamental.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologias do Ensino da Matemática

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU
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Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A educação matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental: tendências, pressupostos
teóricos-metodológicos.  Tecnologia  da  Informação.  Processo  ensino  e  aprendizagem  de
Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Resolução de problemas. Conteúdos
básicos  da  Matemática  para  as  séries  iniciais:  número,  geometria  e  medidas,  operações
fundamentais, proporcionalidade e estatística e jogos através da experimentação e vivência e
resolução de problemas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Pesquisa sobre recursos do
ensino da matemática.

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado em Organização e Gestão
da Educação
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: ** Ch prática: 80 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

O sentido social e educativo da educação e das instituições de Educação Infantil e de Ensino
Fundamental.  A  importância  do  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  como  instrumento  de
organização administrativa e pedagógica das instituições educativas. Estrutura básica do PPP.
A legislação, emanadas dos órgãos centrais, que fundamentam a construção do PPP. Pesquisa
acerca  da  organização  escolar  nas  unidades  de  ensino.  Trabalho  de  campo  na  forma  de
pesquisa com foco no cotidiano da gestão escolar.

COMPONENTE  CURRICULAR:  Fundamentos  e  Metodologias  do  Ensino  de
Geografia
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

A Geografia compreendida por conteúdos e métodos de ensino para apreensão do meio social
vivenciado na relação com os espaços. O espaço ocupado, transitado, espaço social – o espaço
físico,  espaço  construído,  as  relações  corpo-espaço,  lugares  e  não-lugares.  O  estudo  das
manifestações da natureza em suas múltiplas formas, vivas na paisagem local. A construção
cartográfica, o mapeamento dos universos infantis, seus referenciais espaciais de localização,
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orientação e distância.  Semelhanças  e  diferenças nos modos de vida de diferentes  grupos
sociais na sua apropriação da natureza. A disciplina prevê 8h de aula de campo.

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia da Pesquisa em Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Projeto de pesquisa em Educação.  Interface com as grandes temáticas do curso de Pedagogia.
Estrutura e apresentação dos projetos  de pesquisa:  tema, problema de pesquisa,  objetivos,
justificativa, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referências. Metodologias da
Pesquisa  em Educação:  Pesquisa  bibliográfica,  Pesquisa  documental,  Pesquisa  qualitativa,
Pesquisa quantitativa, Pesquisa etnográfica, Estudo de caso, Pesquisa participante, Pesquisa-
ação.  Análise de dados. Elaboração do relatório de pesquisa. Redação e entrega do projeto de
pesquisa. Produção científica na área da educação.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Infância  e  Cultura.  História  da  Educação  Infantil.  Organização  da  Educação  infantil:
políticas,  tempos,  espaços,  recursos. Planejamento.  Corpo e  movimento.  Escola  e  família.
Currículo da Educação Infantil: cuidar e educar, brincadeiras e interações, avaliação. Práticas
pedagógicas em creches e pré-escolas: diferentes abordagens. Poderão ser realizadas 08h de
Aula  de  Campo,  contemplando investigação  em escolas  de  educação  infantil  (do  campo,
indígena, rural) com propostas curriculares diferenciadas em Mato Grosso e em outros estados
da federação.

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
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Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           64h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Noções  básicas  da  Língua  Brasileira  de  Sinais:  aspectos  histórico-sociais,  cognitivos,
linguísticos e culturais.

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos e Metodologias do Ensino de História

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Importância  da  historiografia  na  renovação  da  metodologia  e  do  ensino  de  História.  O
conteúdo de História nos contextos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Regular e
Educação  de  Jovens  e  Adultos).  Transposição  didática  do  conhecimento  científico  em
História para a história escolar: seleção de conteúdos, planejamento de ensino, avaliação do
processo de ensino, avaliação do processo de ensino aprendizagem. Diferentes concepções
metodológicas  de  ensino-aprendizagem:  temporalidade  histórica  (duração,  sucessão,
simultaneidade; permanência e mudanças; identidade e nacionalidade, cidadania, democracia
e participação, etc.). Recursos e materiais didáticos para o ensino de História. Pesquisa sobre
o ensino de História. Possibilidade de 8h de aula de campo.

COMPONENTE CURRICULAR: Arte-Educação

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Fundamentos históricos e epistemológicos da Arte-Educação. O problema de conceituarmos
arte. A Arte-Educação no Brasil. História da arte no ocidente. As múltiplas linguagens visuais
e  suas  relações  com  a  produção  do  conhecimento.  Elementos  estruturais  das  linguagens
visuais. Vivências educativas e práticas em Arte-educação. Relações da Arte-Educação com a
Pedagogia: limites e aproximações.
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COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências
Naturais
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Caracterização dos condicionantes do ensino de Ciências: o conhecimento na área de Ciências
Naturais. Ciências na Educação Infantil e no ensino fundamental: a compreensão do ambiente
e o desenvolvimento de habilidades ampliando práticas com, também, a educação especial.
Análise de propostas metodológicas e de seus fundamentos teóricos e práticos, incluindo as
tecnologias educacionais. Material didático: análise, produção e avaliação. Atividades práticas
em  espaços  laboratoriais  de  ensino.  Planejamento  e  avaliação.  Educação  Ambiental  (em
cumprimento à Lei nº 9.795/1999 e decreto nº 4.281/2002).

COMPONENTE CURRICULAR: Alfabetização e Letramento

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           80h

Ch teórica: 64 Ch prática: ** Ch PCC: 16 Ch aula de campo: **

EMENTA

Alfabetização e letramento na Educação Infantil: concepções e tendências. Métodos e técnicas
de  alfabetização  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Aspectos  teóricos  e  práticos  da
alfabetização voltada para a Educação Especial. Alfabetização e materiais didáticos: propostas
oficiais e alternativas.

COMPONENTE  CURRICULAR:  Estágio  Curricular  Supervisionado  na  Educação
Infantil
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           96h

Ch teórica: ** Ch prática: 96 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Pesquisas  contemporâneas  sobre  a  Educação  Infantil.  Os saberes  e  a  formação  (inicial  e
continuada) do professor na Educação Infantil. Identidade do professor da Educação Infantil.
Observação  participante  dos  processos  educativos  e  da  Gestão  da  Educação  Infantil.
Planejamento da atuação pedagógica para a Educação Infantil. Intervenções pedagógicas em
Creches e Pré-escolas. Elaboração de registros sobre a experiência da prática pedagógica.
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COMPONENTE  CURRICULAR:  Estágio  Curricular  Supervisionado  nos  Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e EJA
Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:           144h

Ch teórica: ** Ch prática: 144 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Pesquisas  contemporâneas  sobre  os  anos  iniciais  do  ensino  fundamental.  Os  saberes  e  a
formação de professores e a identidade de professores e gestores para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Observação participante dos processos educativos nos Anos Iniciais do
ensino fundamental: o trabalho dos professores e dos gestores (diretor, coordenador, docente,
secretário, orientador, articuladores, entre outros). Planejamento da atuação pedagógica para
os  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental.  Intervenções  pedagógicas  no  contexto
escolar. Elaboração de registros sobre a experiência inicial na docência.

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão do Curso

Unidade Acadêmica ofertante: Departamento de Educação               Sigla: EDU

Carga horária total:    64h

Ch teórica: ** Ch prática: 64 Ch PCC: ** Ch aula de campo: **

EMENTA

Reorganizar  as  produções  dos  alunos,  frutos  dos  projetos  desenvolvidos  nas  práticas
educativas e nos estágios curriculares supervisionados, a partir do eixo articulador “Pesquisa
Pedagógica e  Prática  Profissional”,  com vistas  a  elaboração  da monografia  final.  O TCC
deverá manter uma interface com as grandes temáticas desenvolvidas no curso de Pedagogia,
ou seja, formação de professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação
Infantil. Caberá ao professor orientador acompanhar a produção, avaliar e atribuir uma nota
final ao TCC.
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